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ค าน า 
 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 8 การตรวจราชการ
ตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา    
โดยในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและกรม แผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม   
ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข   
เป็นการตรวจในประเด็นส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and 
Promotion Excellence) 2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) และ 4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 5 คณะ ได้แก่  

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะ 4  การบริหารจัดการ 
คณะ 5  ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

  กองแผนงาน จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น ส าหรับผู้บริหาร ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง    
เพ่ือใช้ในการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  โครงการส าคัญ 
และตัวชี้วัดของกรมอนามัย  โดยได้รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งการนิเทศงาน
กรมอนามัย   
  ขอขอบคุณ  ผู้บริหารกรมอนามัย  ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรม 
ตลอดจนคณะท างานกองแผนงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้คู่มือการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและการนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให๎ “ การตรวจราชการ ” 

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผํนดิน ที่จะท าให๎การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหนํวยงานของรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจตําง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกลําวในข๎อ ๘ ได๎
ก าหนดไว๎วํา“การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให๎ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่ได๎รับ
ค าสั่งจากผู๎บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให๎หัวหน๎าหนํวยงานของรัฐและผู๎ตรวจราชการรํวมกัน
จัดท าให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ๎าในกระทรวงใดมีผู๎ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต๎องสอดคล๎องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของ
กระทรวงโดยไมํซ้ าซ๎อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให๎เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข๎อมูลกันได๎  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก๎าวหน๎า ปัญหา และ
อุปสรรค  รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และความคุ๎มคําในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของ
หนํวยงาน” 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต๎บริบทการบริหารราชการแผํนดิน
รํวมสมัย ที่มุํงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร๎างระบบบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในด๎านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน 
โครงการส าคัญตํางๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือเรื่องที่กํอความ
เดือดร๎อนเสียหายแกํประชาชน และมุํงเน๎นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนํวยรับตรวจ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดการตรวจติดตามในประเด็นส าคัญภายใต๎แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด๎านสาธารณสุข  สอดคล๎องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด๎าน ได๎แกํ   
1) ด๎านสํงเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence)  2) ด๎านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด๎านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  และ 4) ด๎านบริหารเป็น
เลิศด๎วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการรํวมกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 5 คณะ ได๎แกํ  

คณะ 1 การสํงเสริม สุขภาพ ปูองกันโรคและการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะ 4  การบริหารจัดการ 
คณะ 5  ตรวจราชการแบบบูรณาการรํวมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้มุํงเน๎นการบูรณาการการท างานรํวมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration) ระหวํางกรมวิชาการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อความคลํองตัวใน
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญตํางๆ ให๎บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก๎ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ได๎สอดคล๎องกับความต๎องการด๎านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน   
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการตรวจก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในแตํละ
พ้ืนทีใ่ห๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปูาหมายที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหวํางสํวนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง  กรม และระดับจังหวัด
ให๎สอดคล๎องกัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด๎านสุขภาพ และการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขของ
พ้ืนที่และสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 

2.4 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2.๕ เพ่ือเฝูาระวังและปูองปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. กลไกการตรวจ ก ากับ ติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 
3.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) ก ากับติดตามความก๎าวหน๎าของงานที่ได๎วางแผนไว๎แล๎ว 
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได๎แกํ  

1) ประเมินผลเทียบกับเปูาหมายวําบรรลุผลหรือไมํ เชํน ประเมินตาม KPI เป็นชํวงเวลา 
(Ongoing Evaluation)  

2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือประเมินความก๎าวหน๎า แนวโน๎มการ
บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบวํามีปัญหาหรือแนวโน๎มที่จะไมํเป็นไปตาม
เปูาหมายทีก่ าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดย CIPO (Chief Integrated Program Officer) ซึ่งอยูํในความ
รับผิดชอบของกรมและผู๎บริหารที่ได๎รับมอบหมาย 

3.3 การตรวจติดตาม (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจการ
ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู๎บริหาร การตรวจติดตามงานที่ไมํบรรลุเปูาหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให๎การขับเคลื่อนนโยบายไมํประสบความ 
ส าเร็จ เพ่ือวินิจฉัยปัญหา ให๎การสนับสนุน ชํวยเหลือ ให๎ค าแนะน าตํอหนํวยรับตรวจ รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะ
เชิงนโยบายตํอผู๎บริหารในสํวนกลาง และการตรวจราชการนิเทศงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

3.4 การตรวจสอบ (Audit) อ๎างอิงกับกฎ ระเบียบ เชํน การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไมํใชํยา 

3.5 ระบบข๎อมูลสารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับ
จังหวัดที่มีการพัฒนาให๎สามารถสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ได๎แกํ ระบบคลังข๎อมูลด๎านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center) ข๎อมูลกรม/ศูนย์วิชาการ
หนํวยงานตํางๆ ใน กระทรวงสาธารณสุข และข๎อมูลจากแหลํงอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง เชํน ข๎อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ข๎อมูลจากการส ารวจและข๎อมูลจากการศึกษาวิจัย เป็นต๎น 

4.แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุํงเน๎นการบูรณาการการด าเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง

และแนวขวาง (Vertical and Horizontal Integration) ระหวํางกรมวิชาการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
สํงเสริมการประสานความรํวมมือระหวํางหนํวยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหวํางราชการ
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บริหารสํวนกลาง และสํวนภูมิภาค   เป็นกลไกส าคัญที่ชํวยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให๎บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนด และตอบสนองความต๎องการของประชาชน 

4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างานในบทบาทของการ
ก ากับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation)  และการตรวจสอบ (Audit)  เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนางานสาธารณสุขให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  

4.3 นอกจากการมุํงเน๎นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการตรวจราชการแล๎ว              
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขยังได๎ใช๎แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขํายบริการสุขภาพ 
(พบส.) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพ่ีชํวยน๎อง สํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือ การบูรณาการงาน        
การแบํงปันและการกระจายทรัพยากรอยํางเหมาะสม   

5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบํงเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ การ
ตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการแบบบูรณาการ และการตรวจธรรมาภิบาล การตรวจราชการแตํละ
ประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด๎านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เฉพาะเขตตรวจราชการ  ซึ่งมีผลกระทบตํอการ
ด าเนินงานของหนํวยงานในพื้นท่ี หรือกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนเสียหายแกํประชาชนอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง 

5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไมํได๎ก าหนดไว๎ในแผนการตรวจราชการประจ าปี  ได๎แกํ นโยบายส าคัญเรํงดํวนและการมอบหมายของ
ผู๎บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบตํอนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนอัน
เนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เชํน อุทกภัย ภัยแล๎ง เป็นต๎น 

5.3 การตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นการตรวจราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือผลักดันให๎เกิดการผนึกก าลังทั้งใน 
ด๎านประสิทธิผลประสิทธิภาพคุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหวํางสํวนราชการไปสูํการบรรลุผลส าเร็จตาม
ประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพ้ืนที่ที่เกี่ยวข๎องและตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

5.4 การตรวจธรรมาภิบาล เป็นการตรวจราชการแบบมีสํวนรํวม สร๎างความโปรํงใส และให๎ความส าคัญ
กับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาคประชาชน กลุํมประชาสังคม และหนํวยรับตรวจ รวมทั้งการ
เปิดให๎ภาคประชาชนและกลุํมประชาสังคมรํวมสอดสํอง ติดตาม แสดงความคิดเห็นและเข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการตรวจติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ รวมทั้งผู๎ตรวจราชการต๎องมีมาตรฐานทางวิชาชีพและ
ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด๎วย เรื่องร๎องเรียนร๎องทุกข์ คดีทุจริต และการตรวจสอบภายใน 

6. กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
6.1  การจัดท าแผนและเตรียมการตรวจราชการ 

6.1.1 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส านักตรวจและประเมินผลศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด๎านสุขภาพ  โดยมุํงเน๎นความเชื่อมโยงและ
สอดคล๎องกันตามประเด็นนโยบายและเปูาหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ 
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6.1.2 แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให๎เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดสัมฤทธิผลตํอประชาชน  

6.1.3 แตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด๎วย คกต.  5 คณะ ได๎แกํ 

(1) คณะที่ 1 การสํงเสริม สุขภาพ ปูองกันโรคและการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ   
(2) คณะที ่2 การพัฒนาระบบบริการ 
(3) คณะที ่3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(4) คณะที ่4 การบริหารจัดการ 
(5) คณะที ่5 การตรวจราชการแบบบูรณาการรํวมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดย คกต. มีบทบาทหน๎าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร๎อมข๎อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายตํอผู๎บริหาร  

6.1.4 คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ก าหนดแนวทางในการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพ่ือเป็นคูํมือในการปฏิบัติงานของผู๎ท า
หน๎าที่ตรวจราชการและหนํวยรับตรวจ  โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) ประกอบด๎วย 

(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา ของประเด็นการตรวจราชการ 
(2) เปูาหมาย ซึ่งอาจระบุเป็นคําเปูาหมายที่ต๎องการให๎บรรลุผล (KPI) ตามเปูาหมาย

ยุทธศาสตร์กระทรวง หรือ ระบุเป็นพ้ืนที่ หรือประเด็นความเสี่ยง 
(3) มาตรการการด าเนินงานที่ส าคัญในพ้ืนที่ 
(4) แนวทางการตรวจติดตาม  ที่ระบุเปูาหมายความส าเร็จในแตํละประเด็น  ความส าเร็จ

ในด๎านการบรรลุเปูาหมายในระดับกระทรวง  และความสัมพันธ์ของเนื้อหาประเด็นการตรวจ  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดกระบวนการที่เหมาะสมในการลงพ้ืนที่  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่  และการพิจารณาสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนางานได๎อยํางเหมาะสม  ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
สรุปผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นส าคัญ เพ่ือเป็นข๎อเสนอแนะการพัฒนาทั้งในระดับพ้ืนที่ สํวนกลาง   
และข๎อเสนอเชิงนโยบายตํอผู๎บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  

6.1.5 ขอความเห็นชอบแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากที่ประชุมส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และขออนุมัติแผนฯจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6.1.6 จัดท าคูํมือแผนและแนวทางการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560  
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แกํหนํวยรับตรวจและผู๎เกี่ยวข๎อง

ในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค  
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม

ความพร๎อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 

6.2 การตรวจราชการในพื้นที่ 
ตรวจราชการในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 1-12  ด าเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพ้ืนที่ของหนํวยงานวิชาการ
รํวมกับคณะผู๎ตรวจราชการ โดยมีผู๎ตรวจราชการเป็นหัวหน๎าคณะ  ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ก าหนด (Inspection Guideline) 2 รอบ/ ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได๎แกํ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรม ผู๎แทนจากส านัก ในสังกัด
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ส านักงานปลัดกระทรวง ผู๎เชี่ยวชาญ ระดับจังหวัด/เขต ผู๎ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให๎รํวมคณะตรวจราชการ โดยมีส านักตรวจและประเมินผล เป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยูํกับดุลย
พินิจของผู๎ตรวจราชการกระทรวง  

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู๎ท าหน๎าที่
ตรวจราชการกรม : เป็นการนิเทศงานเฉพาะกิจ ตามภารกิจของ หนํวยงานที่เป็นเจ๎าภาพ KPI และตรวจ
ติดตามงานที่ไมํบรรลุเปูาหมาย รวมถึงก ากับ ติดตามงานผํานระบบรายงานและข๎อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข๎อง  
ก าหนดระยะเวลาตรวจราชการเป็นรายเดือน/ไตรมาส 

รูปแบบที่ 3 การตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต  การตรวจเฉพาะกิจ  
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ให๎เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล เชํน ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไมํใชํยา  การบริหารการเงินการคลัง  
ในหนํวยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ 

ทั้งนี ้ประเด็นส าคัญที่พบจากการด าเนินการในรูปแบบที่ 2 และ 3 หรือกรณีจ าเป็นต๎องอาศัย
อ านาจในการสั่งการการประสานงานกับหนํวยงานภายนอก หรือการสนับสนุนจากสํวนกลาง สามารถน าเข๎า 
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก๎ไขปัญหารํวมกัน  

 

6.2 การรายงานผลตรวจราชการ 
6.2.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ  

1) ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่เกี่ยวข๎อง 
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข๎อสังเกต หรือปัญหาส าคัญที่ค๎นพบ ตํอผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแตํละจังหวัด แตํละเขต ทั้งนี้อยูํในดุลยพินิจของผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวงเขตนั้น และให๎ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรมเสนอตํออธิบดีกรม ด๎วยอีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการเขตสุขภาพ ส านักตรวจและประเมินผลซึ่งท าหน๎าที่เป็น
เลขานุการของคณะตรวจราชการ จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  

 2.1  บทสรุปผู๎บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีที่มี
ประเด็นเรํงดํวนส าคัญ เสนอรายงานตํอปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที  

2.2  บทสรุปผู๎บริหาร ( Executive Summary) ระดับเขต จัดท าภายหลังจาก
การตรวจราชการเสร็จสิ้นในแตํละครั้งที่ก าหนดไว๎ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอตํอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท๎าย 

 2.3 รายงานข๎อเสนอแนะ ข๎อสั่งการที่ให๎ไว๎แกํหนํวยรับตรวจ ภายใน 15 วัน 
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท๎ายของแตํละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ  

 2.4 รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ ตํอ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแตํละคณะ   

รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2560 โดยวิเคราะห์     
และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน รํวมกับข๎อค๎นพบและประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการ   

รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดับเขตภายในเดือนสิงหาคม 2560 โดยวิเคราะห์      
และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน รํวมกับข๎อค๎นพบและประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการ   
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6.2.2 การจดัท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
1) กรมเจ๎าภาพหลักสรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการที่รับผิดชอบ

เป็นเจ๎าภาพหลัก เสนอตํอคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะที่เก่ียวข๎อง  
2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ และคณะ 

กรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก๎ไขปัญหาและจัดท า
ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได๎จากการตรวจราชการในพ้ืนที่ 

3) ส านักตรวจและประเมินผลจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศ 
สรุปผลการตรวจราชการของผู๎ตรวจราชการกระทรวง และผลจากการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการ
แก๎ไขปัญหาและจัดท าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจ
ราชการ รอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ภายในเดือนเมษายน 2560 และ
รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection Report: AIR) ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2560 เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเห็นชอบ และแจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

6.2.3 การให้ขอเสนอแนะ 
1) ข๎อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก๎ไขได๎ในพ้ืนที่  

ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข๎องกับปัญหานั้น เสนอแนะให๎แกํหนํวยรับตรวจ 
2) ข๎อเสนอแนะสํวนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต๎องแก๎ไขโดยสํวนกลาง  

ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข๎องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก๎ไขปัญหาในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ได๎ข๎อยุติ 
3) ข๎อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู๎ตรวจราชการมีความเห็นวํา

จ าเป็นต๎องแก๎ไขระดับนโยบาย จะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพ่ือเสนอให๎ข๎อเสนอแนะแกํหนํวยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยผําน
กลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ เมื่อได๎ข๎อยุติแล๎วให๎เสนอตํอหัวหน๎า
ผู๎ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตํอไป 

7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประกอบด๎วยหัวข๎อ   

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด๎านสุขภาพ) ทุกกลุํมวัย 
1.1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
1.1.2 เด็กวัยเรียน 
1.1.3 วัยรุํน 
1.1.4 วัยท างาน 
1.1.5 ผู๎สูงอายุ 

1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
1.3 การค๎ุมครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม 
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คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการประกอบด๎วยหัวข๎อ   
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2.2 สาขาโรคไมํติดตํอ (NCD) 
2.3 สาขา RDU 
2.4 สาขาทารกแรกเกิด 
2.5 สาขาPalliative Care 
2.6 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2.7 สาขาสุขภาพจิต 
2.8 3 สาขาหลัก plus (สูติกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม*) 
2.9 สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
2.10 สาขามะเร็ง 
2.11 สาขาไต 
2.12 สาขาตา 
2.13 สาขาสุขภาพชํองปาก 
2.14 สาขาปลูกถํายอวัยวะ 
2.15 สาขาอุบัติเหตุ 
2.16 การพัฒนาคุณภาพหนํวยงานบริการ 

คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด๎วยหัวข๎อ   
3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านสุขภาพ 
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
3.3 การพัฒนาเครือขํายก าลังคนด๎านสุขภาพ 

คณะ 4  การบริหารจัดการประกอบด๎วยหัวข๎อ   
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.2 การพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านสุขภาพ 
4.3 การเข๎าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4.4 การเงินการคลังสุขภาพ 
4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู๎ด๎านสุขภาพ 

คณะ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่ามกับส านักนายกรัฐมนตรี  ประกอบด๎วยหัวข๎อ   
5.1 บริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม  
5.2 การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

8. หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ 
 8.1 หน่วยรับการตรวจราชการ ได๎แกํ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และ

โรงพยาบาลทั่วไป   
 8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได๎แกํ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลศูนย์วิชาการ  โรงพยาบาลในสังกัดกรม  และ หรือ หนํวยงานที่ผู๎ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม 
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9. คณะตรวจราชการ ประกอบด๎วย 
9.1 ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.2 สาธารณสุขนิเทศก์ 
9.3 ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ/ผู๎นิเทศงานของกรม 
9.4 ผู๎แทนจากส านักในส านักงานปลัดกระทรวงที่รํวมคณะตรวจราชการ 
9.5 ผู๎ที่ผู๎ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให๎รํวมคณะตรวจราชการ 
9.6 ส านักตรวจและประเมินผลท าหน๎าที่เลขานุการคณะ 
ทั้งนี้อยูํในดุลยพินิจของผู๎ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลเขตสุขภาพนั้น 

10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่ 
 10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (กํอนลงตรวจราชการ) 
1.1 เตรียมข๎อมูลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก๎ไขปัญหาสุขภาพ

ในพ้ืนที ่
1.2 ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ

เขตสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพร๎อมรับการตรวจราชการ 
1.3 ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในจังหวัด เพ่ือรํวมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลา

ที่ก าหนด 
2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1 รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแกํทีมตรวจราชการ  
2.2 น าเสนอข๎อมูล และตอบข๎อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี

ข๎อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการน าเสนอข๎อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 
รอบท่ี 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และแผนการแก๎ไขปัญหาสุขภาพ 
         ภาพรวมจังหวัด 

 รอบท่ี 2 : ผลการด าเนินงานการแก๎ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ปัญหาอุปสรรคในการ 
              ด าเนินงาน และข๎อเสนอแนะตํอสํวนกลาง 

ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของผู๎ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลแตํละเขตสุขภาพ
 2.3 รับฟังและรํวมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให๎ข๎อเสนอแนะของ     
ผู๎ตรวจราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปด าเนินการตํอไปในพ้ืนที่ 

10.2 บทบาทผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากส านักในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (กํอนลงตรวจราชการ) 
1.1 ท าความเข๎าใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ 
1.2 รวบรวม สรุปวิเคราะห์ ข๎อมูลผลการด าเนินงานและผลการส ารวจ การประเมินผลที่กรม

รับผิดชอบ ของแตํละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
1.3 ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแตํละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ   

ในแตํละรอบการตรวจกับหัวหน๎ากลุํมตรวจราชการเขตสุขภาพของส านักตรวจและประเมินผล 
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2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1 รํวมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
2.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานของจังหวัดในการน าแผนสุขภาพจังหวัดไปสูํการปฏิบัติใน

พ้ืนที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
2.3 วิเคราะห์กระบวนการท างานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา

อุปสรรค   มุํงเน๎นให๎ความส าคัญตํอการสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาของพ้ืนที่  
2.4 ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข๎อ 2.2) และ 2.3) รํวมกันระหวํางผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ

กรมที่เป็นเจ๎าภาพหลักและเจ๎าภาพรํวม จากข๎อมูล ข๎อสังเกต และข๎อเท็จจริงที่พบในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าสรุปผลการ
ตรวจราชการ ข๎อเสนอแนะที่ส าคัญตํอหนํวยรับการตรวจ และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอผู๎บริหารสํวนกลาง โดย
สรุปน าเสนอผู๎ตรวจราชการ และหนํวยรับการตรวจ พร๎อมทั้งสํงเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ (ตก.1) ให๎
หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท๎ายของการตรวจราชการแตํละจังหวัด  

2.5 ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให๎ข๎อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน กับ
หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการเขตสุขภาพเพ่ือบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนํวยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
  วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจ

ราชการที่ก าหนด สํงกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร๎อมทั้งสํงให๎ หัวหน๎ากลุํมตรวจ
ราชการเขตสุขภาพของส านักตรวจและประเมินผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต 

10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม 
  วิเคราะห์สรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอตํอ

คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่เกี่ยวข๎อง เพ่ืออภิปรายผล
การตรวจราชการ และสรุปเป็นภาพรวมประเทศ และจัดท าข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอตํอผู๎บริหารตํอไป 

10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของส านักตรวจและประเมินผล 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (กํอนลงตรวจราชการ) 

1.1) ประสานหนํวยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและก าหนดการตรวจราชการ 
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแตํละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ 

และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู๎ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
1.3) เตรียมข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เชํน ข๎อมูล

ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต๎นจัดท าเป็นบทสรุปผู๎บริหาร(Executive summary) เสนอตํอ
ผู๎ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตตรวจราชการ  

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1 รํวมทีมในการตรวจราชการ 
2.2 ประสานนัดหมายก าหนดการและอ านวยความสะดวกให๎กับคณะตรวจราชการ 
2.3 ประสานการจัดท าสรุปผลการตรวจราชการ และข๎อเสนอแนะของผู๎ท าหน๎าที่ตรวจ

ราชการกรม/ส านัก เพ่ือรวบรวมและเตรียมข๎อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการให๎ผู๎ตรวจราชการ 
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณากํอนแจ๎งตํอหนํวยรับการตรวจ 

 2.4  สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข๎อเสนอแนะที่ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ให๎กับหนํวยรับ
ตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนํวยรับตรวจ 
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3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
3.1 ประสานกับผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพ่ือสํงรายงานสรุปผลการตรวจราชการ

ภาพรวมเขต (ตก.2) ในแตํละรอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2 รวบรวม ตรวจสอบ แก๎ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู๎ที่ท าหน๎าที่ตรวจราชการกรม/

ส านัก ให๎ครบถ๎วนตามแผนการตรวจราชการ เพ่ือสํงให๎กลุํมพัฒนาระบบตรวจราชการ  ส านักตรวจและ
ประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.3 จัดท าบทสรุปผลการตรวจราชการส าหรับผู๎บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแตํละรอบสํงให๎กลุํมพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.4 จัดท า เอกสารรูป เลํ มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแตํละรอบ  
(รอบ 1 และ 2) เพ่ือแจ๎งให๎หนํวยรับการตรวจ/กรม/ส านัก ที่เกี่ยวข๎องและผู๎นิเทศน าไปใช๎ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขการท างานในพ้ืนที่ตํอไป 

3.5 ประสานการรายงานผลการด าเนินงานตามข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจราชการในแตํละรอบ  
จากหนํวยรับการตรวจราชการแตํละจังหวัดในเขตสุขภาพ  เพ่ือสรุปรายงานสํงกลุํมพัฒนาระบบตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และเป็นข๎อมูลในการติดตามความก๎าวหน๎าในการตรวจ
ราชการรอบถัดไป 

11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบได๎แกํ 
รอบที่ 1 : ก าหนดตรวจราชการระหวํางเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 เพ่ือประเมินสภาพปัญหา แผน

แก๎ไขปัญหา โครงสร๎างระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด๎านตํางๆ การบริหารจัดการและระบบข๎อมูลใน
ภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให๎การขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
แก๎ไขปัญหาไมํประสบความส าเร็จ เพ่ือทีมตรวจราชการจะให๎การสนับสนุนและให๎ข๎อเสนอแนะตํอหนํวยรับการ
ตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก๎ไขได๎อยํางเป็นรูปธรรม และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอผู๎บริหารในสํวนกลาง 

รอบท่ี 2 : ก าหนดตรวจราชการระหวํางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2560เพ่ือติดตามความก๎าวหน๎า
ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก๎ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และข๎อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะตํอหนํวยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก๎ไขในพ้ืนที่ได๎
อยํางเป็นรูปธรรม และข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอผู๎บริหารในสํวนกลาง 

12. ผู้รับผิดชอบ 
๑2.๑ ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๑2.๒ ส านักตรวจและประเมินผล 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.๑ หนํวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตามภารกิจได๎บรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์

และนโยบายส าคัญด๎านสุขภาพ  และการแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในแตํละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13.2 การพัฒนาและแก๎ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นไปด๎วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ด๎วยการประสานความรํวมมือและบูรณาการระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได๎รับการพัฒนาอยํางสอดคล๎องกัน ตั้งแตํระดับกระทรวง เขต 

และจังหวัด 
13.4 ประชาชน หรือผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการ และลดปัญหาการ

ร๎องเรียนได๎ 
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สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ( แก้ไข ณ วันที่ 19 ธ.ค.59) 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ43ตัว/KPI Service Plan 28ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
1.1การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย   
1.1.1 กลุํมสตรีและเด็ก 
        ปฐมวัย (0-5 ปี) 
 

1. ลดการตายมารดา  
   - การถํายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 
   - การจัดการระบบข๎อมูลและการเฝาูระวัง 
   - การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   - การสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
   - การสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว ชุมชน 

1. อัตราสํวนการตายมารดาไมเํกนิ 20  
ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 

กรมอนามัย 

 2. สํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   - ระบบบรหิารจดัการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
   - ระบบบริการที่มีคณุภาพ 
   - การสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจยัเสีย่งเด็กปฐมวยั 
   - การจัดการระบบข๎อมูลและการเฝาูระวัง 

2. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
ไมํน๎อยกวํา 80 
3. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสํวน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51 
และสํวนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ปี (ชาย 113 / หญิง 112) 

กรมอนามัย 

1.1.2 เด็กวัยเรยีน 1. สํงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวน 
   - สํงเสริมเด็กวัยเรยีนสูงดสีมสํวนและแก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง 
   - การคัดกรอง สํงตํอ การจัดการแก๎ไขปัญหา และคุณภาพข๎อมูลจากระบบ HDC 
   - มาตรการสํงเสรมิกิจกรรมทางกาย 

4. ร๎อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวน 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 66 
 

กรมอนามัย 
 

2. สํงเสริมสุขภาพควบคมุปูองกันโรคในชํองปาก 
   - การสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคในชํองปาก เพื่อให๎เด็กปราศจากฟันผุ 
   - ควบคุมโรคในชํองปากและลดการสญูเสยีฟันแท๎ในเด็กอายุ 12 ปี 
   - ขยายความครอบคลมุสิ่งแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอทันตสุขภาพในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
     และโรงเรียน   

5. ร๎อยละของเด็กกลุํมอายุ 0-12 ปีฟันดีไมํมีผุ (cavity free) 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 52 

กรมอนามัย 

3. การสร๎าง/พัฒนาทีมเครือขํายผูก๎ํอการดี (Merit Maker) ปูองกันการจมน้ า 
 

6. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากวํา 15 ปี
ไมํเกิน 5 ตํอแสนประชากร 

กรมควบคุมโรค 
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1.1.3 วัยรุํน 1. สํงเสริมสนับสนุนการจดับริการสุขภาพท่ีเป็นส าหรับวัยรุํนและเยาวชน (Youth Friendly 

Health Services) และการด าเนนิงานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธ์ุ 
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุน๎อยกวํา 20 ป ี
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปอูงกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดับจังหวัด 

7.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไมํเกิน 42 
ตํอพันประชากร 

กรมอนามัย 

1.1.4 วัยท างาน 1. การปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
    - การค๎นหากลุมํเสีย่งและกลุํมปุวยด๎วยการคดักรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
    -  กลุํมเสีย่งโรคความดันโลหติสูง/เบาหวานเข๎าถึงบริการลดเสี่ยง 
    -  การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 

8.อัตราผู๎ปุวยความดันโลหติสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม ํ
(HT ลดลงร๎อยละ 2.5 , DM ลดลงร๎อยละ 5) 
 

กรมควบคุมโรค 

2. การปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน 
   - มาตรการการบริหารจัดการ 
   - มาตรการจัดการข๎อมลู 
   - มาตรการปูองกัน 
   - มาตรการการรักษา 

9. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไมํเกิน 18 
ตํอแสนประชากร 

กรมควบคุมโรค 

1.1.5 ผู๎สูงอาย ุ 1.ต าบลที่มีระบบสํงเสรมิสุขภาพดูแลผูส๎ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 10. ร๎อยละของต าบลที่มีระบบการสํงเสริมสุขภาพดูแล
ผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผํานเกณฑ์ 

กรมอนามัย 
กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

1.2. ระบบการจัดการ
สุขภาพในพ้ืนที่ 
1.2.1 การตอบโตภ๎าวะ
ฉุกเฉิน 

1. การเตรียมความพร๎อมของทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด 
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู๎สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวดั 
3. การซ๎อมแผนและการเปิดศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวดั 

11.ร๎อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู ๎
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงาน 
ได๎จริง(ร๎อยละ 80) 

กรมควบคุมโรค 

 1.2.2 การปูองกันควบคุม
โรควัณโรค 

1. การเรํงรัดการค๎นหาผู๎ตดิเช้ือวัณโรคและผู๎ปุวยในกลุํมเสี่ยงเปูาหมาย 
2. การดูแลรักษาผู๎ตดิเช้ือวัณโรคและผูป๎ุวยตามมาตรฐานให๎หายและกินยาครบ 

12. อัตราความส าเร็จการรักษาผูป๎ุวยวัณโรครายใหมํและ
กลับเป็นซ้ า (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 85) 

กรมควบคุมโรค 

1.2.3 การบ าบัดรักษาผู๎ติด
ยาเสพติด 
 

1. จัดโครงสร๎างและก าหนดผู๎รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระดับ (เขต, จังหวัด ,อ าเภอ, รพศ.
,รพท.,รพช.,รพ.สต.) 
2. จัดระบบบริการด๎านยาและสารเสพติดตั้งแตํการปูองกัน บ าบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู๎ผําน
การบ าบัด และมาตรการเชิงรุก ในสถานบริการการทุกแหํงของกระทรวงสาธารณสุข  
3.  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ SP  

13. ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพตดิที่หยุดเสพตํอเนื่อง 3 เดือน 
หลังจ าหนํายจากการบ าบดัรักษา (3 month remission 
rate) (ร๎อยละ 92) 
 

กรมการแพทย ์
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4. สถานพยาบาลได๎รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) เพิ่มขึ้น  
5. จัดระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติดในสถานพยาบาล  
6.พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบผู๎ปุวยในระยะยาวให๎เพียงพอตามสถานการณ์ในพื้นที่  
7. ความรํวมมือกับหนํวยงานบ าบัดนอกกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ก ากับดูแลมาตรฐานการ
บ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด ระบบต๎องโทษ และคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
1.3.1 การตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
 

1. การจัดท าแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการเฝาูระวังคณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์สุขภาพ 
2. ข๎อมูลการเกบ็ตัวอยาํงของจังหวัดหรือเก็บตัวอยํางในรายการที่ตกลงกบั อย. เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
ห๎องปฏิบัติการหรือตรวจด๎วยชุดทดสอบเบื้องต๎นรวมถึงแผนเกบ็ตัว-  อยํางของหนํวยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต เทียบกับเปูาหมายที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดการความเสีย่ง  (Risk management) แบบบูรณาการ รํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

14. ร๎อยละผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีไดร๎ับการตรวจสอบได๎
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร๎อยละ 95) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1.3.2 การเฝูาระวัง  และ
ตรวจสอบผลติภณัฑ์อาหาร
สดและอาหารแปรรูป 

1. การเฝูาระวัง  และตรวจสอบผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปได๎แกํ  ผักและผลไมส๎ด, 
เนื้อสัตว์สด , น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกลุมํเปูาหมาย, ผลติภัณฑ์จากเนื้อสัตว,์ 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร,ผลิตภณัฑ์นมโรงเรยีน, ผลติภณัฑ์จากแปูง ,น้ ามันทอดอาหาร 

15. ร๎อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและ 
อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร๎อยละ 80) 
 

ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

1.3.3 การเฝูาระวังและ
ตรวจสอบมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ๎มครองผู๎บรโิภคด๎านบริการสขุภาพในระดับเขตแบบ
บูรณาการ 
2. กระบวนการสํงเสรมิสถานประกอบการเพื่อสุขภาพใหไ๎ด๎มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
3.  มาตรการตดิตาม ควบคุมก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

16. ร๎อยละของสถานพยาบาลและสถาน 
ประกอบการเพื่อสุขภาพผํานเกณฑ์ 
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
(ร๎อยละ 80) 
 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

1.3.4 การคุ๎มครองผู๎บริโภค
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 

1. นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด๎านอนามยัสิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ์ GREEN& CLEAN 
Hospital  
2. กลไกการขับเคลื่อน และเตรียมทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลในพื้นที ่
3. แผนพัฒนาด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
4. การด าเนินงานตามแผนฯ 
5.การประเมินโรงพยาบาล GREEN& CLEAN Hospital และศูนย์อนามัยด าเนินการสุํม
ประเมินโรงพยาบาล 

17. ร๎อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎
ตามเกณฑG์REEN&CLEAN Hospital (ร๎อยละ 75) 
 
 

กรมอนามัย 
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คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
2.1 การพัฒนาระบบ  

การแพทย์ปฐมภูม ิ
 

1. จ านวนคลินิกหมอครอบครัวทีด่ าเนินการ 
2. กลไกการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งและด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวได๎
อยํางมีประสิทธิภาพในระดับเขตบริการสุขภาพและระดับจังหวัด 
3. การจัดระบบบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให๎เกิดการดูแล โดยให๎เป็นทีมหมอประจ า
ครอบครัว และมีการดูแลแตํแรก ตํอเนื่องและผสมผสาน รวมถึงระบบสนับสนุนจากแมํขําย 
4. มีกลไกการจัดการระดับอ าเภอและระดับคลินิกหมอครอบครัว(Primary care cluster) 
เพื่อให๎เกิดระบบสนับสนุนการจดับริการคลินิกหมอครอบครัวอยํางมีประสิทธิภาพ 
5. การจดัโครงสร๎าง อาคารสถานที่ และเครื่องมือท่ีจ าเป็น 

18. ร๎อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster) 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

2.2  Service Plan สาขา 
NCD 

2.2.1 โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง 

1. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาระบบข๎อมลู 
3. ค๎นหาผู๎ที่มโีอกาสเสี่ยงสูงตํอ CVD  
4. การจัดการหลังการประเมินในกลุมํCVD risk >30%  

19. ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได ๎(DM>ร๎อยละ 40 , HT>ร๎อยละ 50) 
20. ร๎อยละของผู๎ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได๎รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตํอโรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk) (>ร๎อยละ 80) 

SP1. สถานบริการแตลํะเขตผํานเกณฑ ์NCD Clinic 
plus ≥ 70 %   

กรมควบคุมโรค 

2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke) 

1. กระตุ๎นให๎เป็นไปตามแผนStroke service plan 
2. บันทึกข๎อตกลงเครือขําย 
3. โรงพยาบาลทุกโรงต๎องสามารถให๎บริการมาตรฐานในการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

21. อัตราตายของผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  
(<ร๎อยละ 7) 
     SP2. Stroke Unit  โรงพยาบาลระดับ A ร๎อยละ 100, 
โรงพยาบาลระดับ S ร๎อยละ 60 สามารถให๎ยาละลายลิ่ม
เลือดทางหลอดเลือดด าภายใน 4.5 ช่ัวโมง หลังเกิดอาการ 
หรือให๎ยา Aspirin ทางปากภายใน 48 ช่ัวโมง หลังเกิดอาการ 

กรมการแพทย ์

2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 

1. การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู๎ปุวย (COPD Clinic Model) SP3. ลดอัตราการเกิดก าเริบเฉยีบพลันในผู๎ปุวยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

SP4.อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้น 
เรื้อรังครบวงจรและไดม๎าตรฐาน 

กรมการแพทย ์
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2.3  Service Plan สาขา 

RDU 
1. การคดัเลือกจดัหาเวชภณัฑย์าที่เหมาะสมและมีคณุภาพไว๎ใช๎ในสถานบริการ (Rational 
Drug Supply) 
2. การสั่งใช๎ยาและการจํายยาอยาํงสมเหตุผล (Rational Prescribe and Dispense) 
3. ผู๎ปุวยมีการใช๎ยาอยํางถูกต๎องและสมเหตุผล (Rational Use)   

22.ร๎อยละของโรงพยาบาลที่ใช๎ยาอยํางสมเหตุผล - ส านักบริหารการ
สาธารณสุข 
- กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

2.4  Service Plan   
 สาขาทารกแรกเกิด 

1. เพิ่มเตียง NICU ให๎ไดต๎ามเกณฑ์ 1:500 ทารกคลอด 
2. เพิ่มพยาบาลวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับจ านวน NICU ที่เพ่ิมขึ้นให๎ได๎ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. จัดระบบ Intrauterine transfer 
4. จัดระบบ step down beds(refer back) 
5. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแตํก าเนิดทุกราย  
6. การฝากครรภ์คุณภาพและห๎องคลอดคุณภาพ ผําน MCH board 
7. สนับสนุนด๎านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต 
8. สนับสนุนการพัฒนาเครือขํายการรับสํงตํอทารกแรกเกิด พร๎อมทั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็นให๎ได๎
ตามมาตรฐาน 

23.อตัราตายทารกแรกเกิดไมํเกิน 4 ตํอหนึ่งพันการเกิดมี
ชีพ 

SP5.เพิ่มเตียง NICU ให๎ได๎ตามเกณฑ์ 1:500 ทารก
คลอด (เตียง NICUภาพรวมเขต) 

SP6.ร๎อยละโรงพยาบาลทีม่ีศักยภาพสํงตํอ 
(Intrauterine transfer) 

SP8.ร๎อยละโรงพยาบาลทีม่ีการด าเนินการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแตํก าเนดิชนิดเขียว 

กรมการแพทย ์

2.5 Service Plan 
      สาขา Palliative  
      Care 

1. การขยายบริการการดูแลแบบประคับประคอง ให๎ครอบคลุมทั่วท้ังประเทศ SP8.ร๎อยละโรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 ด าเนินการ
ได๎ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง 

SP9.ร๎อยละโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ด าเนินการได๎
ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง 

กรมการแพทย ์

2.6  Service Planสาขา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน 

 

1. ใช๎กลไกการบรหิารในสํวนภูมภิาคในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริการ โดยก าหนดให๎มี 
Chief Thai Traditional and Alternative Medicine Officer (CTMO) และกระบวนการมีสํวน
รํวมของผู๎บริหารเขตและจังหวัด 
2. คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารสุขทุกระดบัเขา๎สูํ
กระบวนการรับรองคณุภาพ 
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแหํงมคีลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ได๎มาตรฐานตามบรบิทของหนํวยบริการ 

24. ร๎อยละของผู๎ปุวยนอกไดร๎ับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่ไดม๎าตรฐาน (>ร๎อยละ 18.5) 

    SP10.คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานบริการทุกระดับเข๎าสูํการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยฯ 

2.7 Service Plan 
      สาขาสุขภาพจิต 

1. การพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการจิตเวชเรํงดํวน  (acute care)  ใน
หนํวยบริการทุกระดับ  
2. การจดัให๎มียาจติเวชที่จ าเป็นพอเพียงส าหรับโรคจติเวชที่ส าคญัในโรงพยาบาลทุกระดับ 

25. อัตราการฆําตัวตายส าเรจ็ไมํเกิน 6.3  
      ตํอแสนประชากรไทย 
 

กรมสุขภาพจิต 



- 16 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ43ตัว/KPI Service Plan 28ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.7  Service Planสาขา

สุขภาพจิต (ต่อ) 
3. พัฒนาการเข๎าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคญั ได๎แกํ โรคจติ โรคซมึเศร๎า และโรคสมาธิสั้น  
4. การเฝูาระวังคัดกรองความเสี่ยงตํอการฆําตัวตายในกลุํมเสี่ยง 3 กลุํม (1. โรคจิต/โรคซึมเศร๎า  
2. โรคทางกายเรื้อรัง 3. โรคสุรา/สารเสพติด) และให๎การดูแลตํอเนื่องตามแนวทางมาตรฐาน  
5. การตดิตามดูแลผู๎ที่เป็นกลุํมเสีย่งและพยายามฆําตัวตายไมํใหฆ๎ําตัวตายซ้ า ตามแนวทาง
มาตรฐาน การบูรณาการระบบการปูองกันการฆําตัวตายที่เช่ือมกับ DHS ในเขตสุขภาพและ
สร๎างความตระหนักของประชาชนท่ัวไปและญาติ แกนน าชุมชน ให๎รูถ๎ึงสัญญาณเตือนของการ
ฆําตัวตายและการชํวยเหลือเบื้องต๎นผู๎ที่เสี่ยงและผู๎ที่พยายามฆําตัวตาย 

SP11.ร๎อยละของผู๎พยายามฆําตัวตายไมํกลับไปท าร๎าย
ตนเองซ้ าภายใน 1 ปี 

SP12.ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคกลุมํเสี่ยง  
(โรคจิต โรคซมึเศรา๎) เข๎าถึงบริการ 

SP13.ร๎อยละกลุํมเสีย่งไดร๎ับการคัดกรองและเฝูาระวัง
ความเสีย่งตํอการฆาํตัวตาย 

กรมสุขภาพจิต 

2.8  Service Plan 3 
สาขาหลัก plus 

1. การถํายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 
2. การจดัการระบบข๎อมลูและการเฝูาระวัง 
3. พัฒนาระบบบริการและการบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. สรา๎งเครือขําย 

 กรมการแพทย ์

2.8.1 สูติกรรม  SP14.ร๎อยละของผู๎ปุวยท่ีได๎รับการผําตดัคลอดใน รพช.
M2 25% 

SP15.อัตรามารดาตกเลือดเสียชีวิต =0 

กรมการแพทย ์

2.8.2 กุมารเวชกรรม  SP16.อัตราปุวยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.-5ปี
บริบูรณ<์ 10 % 

กรมการแพทย ์

2.8.3 ออร์โธปิดิกส ์  SP17.ร๎อยละของการดูแลรักษาผูป๎ุวยท่ีมีกระดูกหักไมํ
ซับซ๎อนใน รพช.M2ลงไป≥10 % 

กรมการแพทย ์

2.8.4 อายุรกรรม+  SP18.อัตราตายจาก Sepsis/ septic shock ≤ 30% กรมการแพทย ์
2.9 Service Plan

โรคหัวใจ 
1. การรักษาผู๎ปุวยท่ีเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยํางรวดเร็ว โดยการให๎ยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือการท าบอลลูน 
2. การรักษาผู๎ปุวยท่ีเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให๎รักษาโดยการท าบอลลูน หรือการผําตัด 
By pass โดยลดเวลาระยะเวลารอการท า 
3. ข๎อมูลของการเสียชีวิตของผู๎ปุวย โดยดสูาเหตุการตายจากเวชระเบียนของผู๎ปุวย และจาก
ฐานข๎อมูลทะเบยีนราษฎร ์
4. แนวทางในการให๎ยาละลายลิ่มเลือด 
5. ระบบการบรหิารยาละลายลิ่มเลือด 

26.อตัราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
      SP19.โรงพยาบาลตั้งแตํระดบั F2 ขึ้นไปมีการให๎ยา
ละลายลิม่เลือด 100% 

SP20.ผู๎ปุวย STEMI ไดร๎ับการขยายหลอดเลือดและ
หรือยาละลายลิม่เลือด≥80% 

SP21.อัตราการเสยีชีวิต STEMI ในโรงพยาบาล≤10% 

กรมการแพทย ์



- 17 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวข้อ ประเด็นตรวจราชการ KPI ตรวจราชการ43ตัว/KPI Service Plan 28ตัว หน่วยงานรับผิดชอบ 
2.10 Service Plan 

โรคมะเร็ง 
ลดระยะเวลารอคอย ผําตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
1. ด๎านการผําตัด 
- บริหารจัดการการสํงตํอ เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง 
-  บรหิารจดัการห๎องผาํตดัเพื่อรองรบัผู๎ปุวยโรคมะเร็งรํวมกับโรคอื่นๆอยาํงเหมาะสม 
2. ด๎านเคมีบ าบัด 
- สํงศัลยแพทย์เข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให๎ยาเคมีบ าบัดมะเร็งเตา๎นมและ

มะเร็งล าไส๎ใหญํและทวารหนัก 
- เพิ่มอัตราก าลังแพทย์ พยาบาล เภสัชกรด๎านเคมีบ าบัด 
3. ด๎านรังสีรักษา 
- บริหารจดัการเครื่องฉายรังสีเพื่อรองรับผู๎ปุวยโรคมะเร็งอยํางเหมาะสม 
- เพิ่มอตัราก าลัง แพทย์นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสีการแพทย์ ให๎พร๎อมตํอการขยายบริการ 

27.ลดระยะเวลารอคอย ผาํตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษาของ
มะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต๎านม 
มะเร็งล าไส๎ใหญํและทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก) 
SP22.ระยะของมะเร็ง (staging) (มะเร็งตับมะเร็งปอด

มะเร็งเต๎านม มะเร็งล าไส๎ใหญํและทวารหนักมะเร็งปาก
มดลูก) ท่ีเข๎ารบัการรักษาครั้งแรก (ได๎รับการวินิจฉัย) 

กรมการแพทย ์

2.11 Service Plan 
โรคไต 

1. การคัดกรองโรคไต 
2. การด าเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม 
    - ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ใน รพ.ระดับ F3 
    - รพ.ระดับ M2, F1, F2>50% ผํานเกณฑ์การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ 

28.ร๎อยละของผู๎ปุวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr  (>ร๎อยละ 65) 

SP23.ผู๎ปุวย DM, HT ได๎รับการคน๎หาและคดักรอง 
CKD ≥80 % 

SP24.รพ.ระดับ F2 ขึ้นไปตรวจ serum Cr ด๎วย 
enzymatic method 100% 

SP25.รพ.ระดับ M2, F1, F2 >50% ผํานเกณฑ์การ
ประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ 

กรมการแพทย ์

2.12 Service Plan
สาขาตา 

1. เพิ่มความครอบคลุมการคัดกรองสายตาผู๎สูงอาย ุ
2. การเพิม่คุณภาพและการเขา๎ถึงบริการ ลดระยะเวลา 
รอคอย และลดการสํงตํอออกนอกเขต 

29.ร๎อยละของผู๎ปุวยตาบอดจากต๎อกระจก (Blinding 
Cataract) ไดร๎ับการผําตดัภายใน 30 วัน (>ร๎อยละ 80) 

SP26.ร๎อยละผูส๎ูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได๎รับการคดักรอง
สายตา (≥ร๎อยละ 70 ) 

กรมการแพทย ์

2.13 Service Plan 
สาขาสุขภาพช่องปาก 

1. การจัดบริการสุขภาพชํองปากท่ีมีคุณภาพ ในหนํวยงานระดับปฐมภมูิ 
2. เพิ่มการเข๎าถึงบริการสุขภาพชํองปาก 

SP27.ร๎อยละของ รพ.สต./ศสม.  
ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากท่ีมีคณุภาพ(≥ร๎อยละ๖๐) 

กรมอนามัย 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

2.14 Service Plan
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

1. ระบบการรับบรจิาคอวัยวะ 
2. ระบบการรับบรจิาคดวงตา 

30. จ านวนการปลูกถํายไตส าเร็จ (650 ราย) กรมการแพทย ์
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2.15 Service Plan

สาขาอุบัติเหตุ 
1.การพัฒนาระบบ ECS คุณภาพ 
2. การพัฒนา ER คุณภาพ 
3.การพัฒนาการศูนย์บริหารจดัการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
(TEA Unit) 
4. การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู๎ปุวยบาดเจ็บการพัฒนาระบบการสํงตอํ 

31.ร๎อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS 
คุณภาพ(≥ร๎อยละ๖๐) 

SP28.ร๎อยละของERคุณภาพในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป 
32. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)(PS Score > 
0.75) น๎อยกวําร๎อยละ 1 

กรมการแพทย ์

2.16 การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการ 

1. พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคมุ
โรค และกรมสุขภาพจติโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข๎าสูํการรับรองคณุภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพ HAขั้น 3 และ 
Reaccredit 

33.ร๎อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผํานการรับรอง HA ขั้น 3 และ 
Reaccredit 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

 2. การพัฒนาโรงพยาบาลสํงเสรมิสุขภาพต าบลตามมาตรฐานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
และกระบวนการบริการ 

34. รพ.สต.ในแตํละอ าเภอท่ีผํานเกณฑร์ะดับการพัฒนา
คุณภาพร๎อยละ10 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

คณะ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 
ด๎านสุขภาพ 
 
 

1. การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ 
2. การสร๎างความรํวมมือด๎านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
3. การบริหารงบประมาณดา๎นการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
4. การบริหารจดัการด๎านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
5. การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ 

35. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได๎ตามเกณฑ์เปูาหมายที่
ก าหนด (เปูาหมาย ผํานเกณฑร์ะดับ 3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ) 
 

สถาบันพระบรมราชชนก 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการก าลังคน 
 

1. การบริหารจดัการการใช๎ดัชนีความสุขของคนท างานและ Core value MOPH  
2. การสื่อสารกับองค์กรเรื่องการใช๎ดัชนีความสุขของคนท างานและ Core value MOPH 
3. ส ารวจและประมวลผลการใช๎ดชันีความสุขของคนท างานและ Core value MOPH  

36. ร๎อยละหนํวยงานที่มีการน าดชันีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไป
ใช๎ (เปูาหมาย ผํานเกณฑร์ะดับ 3 ขึ้นไป) 

-ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
-กลุํมบริหารบุคคล สป. 

3.3 การพัฒนาเครือขําย
ก าลังคน 
ด๎านสุขภาพ 
 
 

๑. การพัฒนาศักยภาพ อสค. เป็นแกนน าในการดูแลศักยภาพครอบครัว โดยกลไกการหนุน
เสรมิระบบการดูแลสุขภาพของครอบครัวแบบบูรณาการ 
๒. พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรยีนรู๎และการดูแลสุขภาพของ
ครอบครัว  
3. การประเมินศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง 
4.พัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู๎และการดูแลสุขภาพ ของ
ครอบครัว  

37. ร๎อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดต๎ามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร๎อยละ 50 ) 

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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คณะ 4 การบริหารจัดการ 
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและ

คุณภาพ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4.1.1 ITA 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 /แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ๎าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน  
(คําครุภณัฑ์ และที่ดินสิ่งกํอสร๎าง) 
2. การปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทบัซ๎อน 
3. การตอบสนองข๎อร๎องเรียน 

38.ร๎อยละของหนํวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผาํน
เกณฑ์การประเมิน ITA 
(ร๎อยละ 85) 

ศูนย์ปราบปรามการทุจริต 

4.4.1.2 การบริหารจัดการ
ด๎านยาและเวชภณัฑ์ที่มิใชํ
ยา  

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวําด๎วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใชํยา พ.ศ. 2557 
2. จริยธรรมวําด๎วยการจัดซื้อจัดหาและการสํงเสริมการขายยาและเวชภณัฑ์ที่มิใชํยา 

39.ร๎อยละของการจัดซื้อรํวมของยา เวชภัณฑ์ทีไ่มํใชํยา 
วัสดุวิทยาศาสตร์ และวสัดุทันตกรรม(ร๎อยละ 20) 

ส านักบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

4.2  การพัฒนาระบบข๎อมลู
สารสนเทศด๎าน
สุขภาพ 

1. คุณภาพข๎อมูลสาเหตุการตาย 
    - คุณภาพข๎อมลูสาเหตุการตาย (ill define) ผํานเกณฑค์ุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 
2. คุณภาพข๎อมูลบริการสุขภาพ 
   - คุณภาพข๎อมลูเวชระเบียน การบันทึกข๎อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ๎วนถูกต๎องไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 75 

40.ร๎อยละของจังหวัดและหนํวยบริการที่ผาํนเกณฑ์คุณภาพ
ข๎อมูล (ร๎อยละ 80) 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

4.3 การเข๎าถึงบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

1. การบริหารจดัการการแพทย์ฉกุเฉินภายในจังหวัด 
2. ความครอบคลมุของหนํวยปฏบิัติการในพื้นที่ 
3. การบันทึกข๎อมลูในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

41.ร๎อยละของประชากรเข๎าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินปี 
2560 (ร๎อยละ95.5) 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แหํงชาติ 

4.4 การบริหารจัดการด๎าน
การเงินการคลัง 

1. หนํวยบริการได๎รับการจัดสรรที่พอเพียงตํอการให๎บริการ มรีายได๎ไมตํ่ ากวําคําใช๎จําย 
2. การบริหาร ตดิตาม ก ากับแผนการเงินการคลัง ด๎วยแผนทางการเงิน (Plan FIN 
Management) ทุกเดือน 
3. การประเมินกระบวนการท างาน  (FAI) 
4. ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช๎ดัชน ี7 ตัว 
5. การตรวจสอบบญัชีหนํวยบริการทุกแหํง/คะแนนคณุภาพบัญชีผาํนเกณฑ์ 
6. มีเครือขํายด๎านการเงินการคลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

42.ร๎อยละของหนํวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
(ไมํเกินร๎อยละ 8) 

กลุํมประกันสุขภาพสป. 

4.5 การพัฒนางานวิจัยและ
องค์ความรู๎ด๎านสุขภาพ 

๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพได๎รับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

43.ร๎อยละผลงานวิจัย/R2R ด๎านสุขภาพท่ีให๎หนํวยงาน
ตํางๆน าไปใช๎ประโยชน์ 

ส านักวิชาการสาธารณสุข
สป. 
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2. เขตสุขภาพมผีลงานวิจยั/R2R ด๎านสุขภาพ เพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ 
3.ระบบฐานข๎อมูลงานวิจยั /R2R ในระดับเขตสุขภาพ 
4. ระบบฐานข๎อมูล/R2R ด๎านสุขภาพที่ให๎หนํวยงานตํางๆน าไปใช๎ประโยชน ์

(ร๎อยละ 20) 
 

คณะ 5 การตรวจราชการแบบบรูณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
5.1 บริหารจัดการขยะมลู
ฝอยและ 
สิ่งแวดล๎อม  
 

1. การสํงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทีต่๎นทางแหลํงก าเนิดและการน า
ขยะไปใช๎ประโยชน์ 
2. การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสํง และก าจัเดขยะมูลฝอยตกค๎างและที่เกิดใหมํ ของเสีย
อันตรายชุมชน และขยะติดเช้ือ 
3. การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 
4. การพัฒนากฎ ระเบยีบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และก ากับ ดูแลบังคับใช๎กฎหมาย
อยํางเครํงครัด 

 กรมอนามัย 
ส านักบริหารการ
สาธารณสุข 

5.2 การปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

๑. การติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
      - สถานการณ์ในสภาวะปกติ 
      - สถานการณ์ในชํวงเทศกาล 
2. การติดตามปัจจัยส าคัญที่กํอให๎เกิดอุบัติเหต ุ
3. การตรวจตดิตามความรํวมมือของภาคสํวนตํางๆ ในการขับเคลือ่นการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี ท้ังชํวงเทศกาลและตลอดป ี

 กรมควบคุมโรค 
ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
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คณะที่ 1  
การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค  

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย 

1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  
1.1.2 เด็กวัยเรียน 
1.1.3 วัยรุน่ 
1.1.5 ผู้สูงอาย ุ

1.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
- การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักทันตสาธารณสุข 

ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม  2559) 
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คณะที่ 1  

การส่งเสรมิ สุขภาพ ปอ้งกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
.................................................... 

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

ตัวช้ีวัด    1) อัตราสํวนการตายมารดาไมํเกิน 20 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 
         2) ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไมํน๎อยกวํา 80 
      3) ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสํวน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 51  และสํวนสูงเฉลี่ย 
                                      ที่อายุ 5 ปี (ชาย 113 / หญิง 112) 
ตัวช้ีวัด 1) อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
สถานการณ์การตายมารดา     

จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2559 พบอัตราสํวนการตายมารดาเทํากับ 
26.63 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน (ไมํรวมกรุงเทพมหานคร) สถานการณ์การตายมารดาในปี 2559 สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2558 ที่พบ 22.73 ตํอการเกิดมีชีพแสนคนไมํผํานคําเปูาหมาย 15 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน       
เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพพบวํา ในปี2559  พบเขตสุขภาพที่ผํานเกณฑ์คําเปูาหมายมีเพียง 3 เขต ได๎แกํ เขต 
3, 5, 6 เทํากับ 12.52, 11.90 และ 6.10 ตํอการเกิดมีชีพแสนคนตามล าดับ เขตสุขภาพท่ีมีอัตราสํวนการ
ตายมารดาสูงสุด ได๎แกํ เขตสุขภาพที่ 12 เทํากับ 53.62 ตํอการเกิดมีชีพแสนคน สํวนสาเหตุการตายสํวนใหญํ
เป็นสาเหตุทางสูติศาสตร์ได๎แกํ การตกเลือดและความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ โดยพบวําหญิงตั้งครรภ์ได๎รับ
การคัดกรองภาวะเสี่ยง/ภาวะแทรกซ๎อนตั้งแตํเริ่มแรกลําช๎า ท าให๎การดูแลรักษาและการสํงตํอพบสูติแพทย์ลําช๎า
ไปด๎วย รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานบริการสาธารณสุขที่ไมํเหมาะสม  ในภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนงานการด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นการบูรณาการรํวมกันของ Service Plan MCH BOARD และระบบ DHS 
ประเด็นการตรวจราชการ: 1. อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เป้าหมาย 
มาตรการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

อัตราสํวนการ
ตายมารดาไมํ
เกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

1. การถาํยทอด 
    นโยบายและการ 
    ขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถํายทอดนโยบายจากสํวนกลางถึงผู๎ปฏิบัติงาน 
      ในพื้นที ่
1.2 ใช๎กลไกการขับเคลื่อนโดย MCH board รํวมกับ  
      Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ  
      การก ากับติดตามงาน ปรับแผนฯ ตามสภาพปัญหาพื้นที ่
1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการตาม 
      มาตรฐานอนามัยแมํและเด็กโดยอบรมทีมประเมิน  
      มาตรฐานและผู๎ปฏิบัติ ANC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning) และระบบสํงตํอเพื่อให๎หญิง 
      ตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ 

3 เดือน 
1. มีแผนงาน/โครงการลดปัญหา 
    แมํตายในพ้ืนท่ี 
2. มีการประชุม MCH board  
    ขับเคลื่อนงานแมํและเด็ก 
3. มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 
4. มีการจัด Zoning ผู๎เชี่ยวชาญ 
    และการจัดการระบบสํงตํอ 
    ชํวยเหลือมารดาเสี่ยง 

อัตราสํวนการ
ตายมารดาไมํ
เกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

2. การจัดการระบบ 
    ข๎อมูลและการเฝูา 
    ระวัง 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดา 
      โดยใช๎แบบฟอร์ม ก1-CE และการจัดท า Conference  
      case วิเคราะห ์แก๎ปัญหา รวมถึงการสํงกลับข๎อมูลสูํ 
      หนํวยบริการและศูนย์อนามัย ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข๎อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการ  

6 เดือน 
1. จังหวัดมีระบบเฝูาระวังการ 
    ตายมารดาจากการตั้งครรภ์ 
    และการคลอดที่มีประสิทธิภาพ 
2. MCH board มีการวางแผน 
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เป้าหมาย 
มาตรการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

      เฝูาระวังและวางแผนงาน 
2.3 มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก๎ไข 
      ปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

    แก๎ไขปัญหา 
 

อัตราสํวนการ
ตายมารดาไมํ
เกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

3. พัฒนาระบบ 
    บริการและการ 
    บริหารจัดการที่มี 
    ประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการฝากครรภ์และห๎อง 
      คลอดตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิดรอด แมํ 
      ปลอดภัย 
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา 
3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และหญิง 
      คลอดและการสํงตํอเพื่อการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดที่มีภาวะเสี่ยง ต๎องได๎รับการ    
      ติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5 สนับสนุนการเข๎าถึงบริการของหญิงตั้งครรภ์ตามชุด 
      สิทธิประโยชน์ตามโครงการฝากท๎องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ์

9 เดือน 
1. โรงพยาบาลผํานมาตรฐาน 
    อนามัยแมํและเด็กร๎อยละ 60 
2. หญิงตั้งครรภ์ได๎รับการคัด 
    กรองภาวะเสี่ยงพบมีภาวะ 
    เสี่ยงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 
3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
    ได๎รับการดูแลรักษาที่เหมาะ-  
    สมหรือสํงตํอร๎อยละ 100 
4. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิต 
    จางไมํเกินร๎อยละ 18 
5. มีระบบสํงตํอที่มีประสิทธิภาพ 

อัตราสํวนการ
ตายมารดาไมํ
เกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

4. สํงเสริมพฤติกรรม  
    สุขภาพ 
 
. 

4.1 สํงเสริมการใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กในการ 
      ดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง 
4.2 จัดบริการโรงเรียนพํอแมํเพื่อให๎หญิงตั้งครรภ์มี 
      ความรู๎และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต๎อง 

12 เดือน 
1. อัตราสํวนการตายมารดาไมํเกิน    
     20 ตํอการเกิดมีชพีแสนคนหรือ 
    สาเหตุการตายจาก PPH&PIH  
     ลดลงร๎อยละ 30 จากฐานเดิม 

อัตราสํวนการ
ตายมารดาไมํ
เกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

5. สํงเสริมการมี 
    สํวนรํวมในการ 
    ดูแลสุขภาพ   
    หญิงตั้งครรภ์ 
    ของครอบครัว  
    ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค๎นหาหญิงตั้งครรภ์สํงฝาก 
      ท๎องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก  
      โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมโดยจัดท าแผน พัฒนาแมํ 
      และเด็กองค์รวมในระดับต าบล 
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท๎องถิ่น สื่อบุคคล เน๎น  
      เรื่องฝากท๎องเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ   
5.4 สามี/ญาติรํวมเข๎าโรงเรียนพํอแมํเพื่อการดูแล 
      สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมอนามัย   ส านักสํงเสริมสุขภาพ  
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 
1. นพ.สราวุฒิ บุญสุข   ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 

อุบลราชธานี  
กรมอนามัย    

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

ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อมลู
วิชาการ  

2. นางนงลักษณ์  
รุํงทรัพยส์ิน    

นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย    

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

ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อมลู
วิชาการ 

3. นางวรรณชนก  
ลิ้มจ ารูญ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

 

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

รวบรวม ตรวจสอบและน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

Template อัตราส่วนการตายมารดา 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ ๑. สํงเสริมสุขภาพ ๕ กลุํมวัย / ๒. สํงเสรมิการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์  ตั้งครรภ์คณุภาพ ลูกเกิดรอด แมปํลอดภัย 
ตัวชี้วัดหลัก  อัตราสํวนการตายมารดา ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 
ค่าเป้าหมาย  ไมํเกิน ๒๐ ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 
ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตํขณะตั้งครรภ์ คลอดหรือหลังคลอด

ภายใน 42 วันไมํวําอายุครรภ์จะเป็นเทําใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหนํงใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข๎อง
หรือกํอให๎เกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด 
แตํไมํใชํจากอุบัติเหตุ ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 

วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบบริการของหนํวยบรกิารสาธารณสุขทุกระดับให๎ได๎มาตรฐานอนามัยแมํและเด็ก
คุณภาพ  (Safe Mother hood and Baby  Friendly  hospital) 

๒. เฝูาระวังหญิงชํวงตั้งครรภแ์ละคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ 
๓.  จัดระบบการสํงตํอหญิงตั้งครรภภ์าวะฉุกเฉินอยํางมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รายงานสืบสวนมารดาตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามยั และกรมอนามยัภายใน ๑๕ วัน 

2. รายงานการ Conference Case  มารดาตายของ MCH board 
3. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
4. รวบรวมข๎อมูลการแจ๎งตายจากฐานข๎อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  
    ส ารวจการตายมารดาโดยกรมอนามัยจากแบบรายงาน CE ทุก 3 ปี) 

แหล่งข้อมลู ๑. โรงพยาบาล 
๒. ฐานข๎อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนมารดาตายระหวํางการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุ
ยกเว๎นอุบัติเหตุ ในชํวงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพท้ังหมดในชํวงเวลาเดียวกัน (ฐานข๎อมูลการเกิดมีชีพจาก สนย.) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baselin
e data 

หน่วยวัด 
   ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556    2558 2559 
 อัตราสํวนการตายมารดาตํอการเกิด

มีชีพ 100,000 คน 
23.32 
(WHO) 

20.3 
(WHO) 

26.63 
(สตป.2559) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 - - - ไมํเกิน 20  

ตํอการเกิดมีชีพแสนคน 
วิธีการประเมินผล :  กรมอนามัย น าข๎อมลูจากแหลํงข๎อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดสํวน

การตายและสาเหตุการตาย 
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Template อัตราส่วนการตายมารดา 
เอกสารสนับสนุน :  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา  

    (อ่ืนๆ ถ๎ามี) 
2. มาตรฐานบริการอนามัยแมํและเด็กคณุภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  

hospital ) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข  ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย   
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761 Email: wutmd39ju@hotmail.com 

2. นางนงลักษณ์ รุํงทรัพย์สิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
   กลุํมอนามัยแมํและเด็ก ส านักสํงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

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

2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

1. กรมอนามัย 
2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางวรรณชนก ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
กลุํมอนามัยแมํและเด็ก ส านักสํงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
เบอร์โทร : 02-590-4438  e-mail : loogjun.ph@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 กลุ่มเดก็สตรีและเด็กปฐมวยั 

……………………………………………… 

ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 

ตารางในแบบ ตก.1             
A 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ 1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราสํวนการตายมารดา ไมํเกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

เปูาหมาย       
 ผลงาน       
 อัตราสํวน       

2. ร๎อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร๎ับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายคุรรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
 ผลงาน       
 ร๎อยละ       

3. ร๎อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได๎รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ 1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

4. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์
ANC แนวใหมํตามข๎อแนะน าWHO 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

5. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

6. ร๎อยละของหญิงหลังคลอดไดร๎ับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

ร๎อยละ 65 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ ไมํเกินร๎อยละ ๒๐ เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

8. ร๎อยละของโรงพยาบาลผํานมาตรฐาน
ระบบบริการอนามัยแมํและเด็กคณุภาพ 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลาเพื่อใช้วิเคราะห์การด าเนินงาน 

เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพื้นที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่าผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพื่อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
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ตารางในแบบ ตก.2             

 B 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราสํวนการตายมารดา ไมํเกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

เปูาหมาย      
 ผลงาน      
 อัตราสํวน      

2. ร๎อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร๎ับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายคุรรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
 ผลงาน      
 ร๎อยละ      

3. ร๎อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได๎รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

4. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ANC แนวใหมํตามข๎อแนะน าWHO 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

5. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

6. ร๎อยละของหญิงหลังคลอดไดร๎ับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

ร๎อยละ 65 
 

 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ ไมํเกินร๎อยละ 20 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

8. ร๎อยละของโรงพยาบาลผํานมาตรฐาน
ระบบบริการอนามัยแมํและเด็กคณุภาพ 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

 การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรปุใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
เป้าหมาย หมายถึง จ านวนคําของกลุํมเปูาหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวช้ีวัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเปูาหมายที่ผํานตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง คําจากการประมวลผลตัวช้ีวัดนั้น 
ตัวอยําง   ตัวช้ีวัด “อัตราสํวนการตายมารดาไมํเกิน 20 ตํอการเกดิมีชีพแสนคน” 
เปูาหมาย คือ จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชํวงเวลาเดียวกัน 
ผลงาน    คือ จ านวนมารดาตายระหวํางการตั้งครรภ์ การคลอด หลงัคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตยุกเว๎นอุบัติเหตุ ในชํวงเวลาที่ก าหนด  
 ประมวลผล: อัตราตํอแสนประชากร  (ผลงาน / เปูาหมาย * 100,000) 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
อัตราสํวนการตายมารดาตํอการเกิดมีชีพแสนคน 

2. สถานการณ์ 
.............................................................................................................................................................. .................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราสํวนการตายมารดา ไมํเกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

เปูาหมาย       
 ผลงาน       
 อัตราสํวน       

2. ร๎อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร๎ับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายคุรรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
 ผลงาน       
 ร๎อยละ       

3. ร๎อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได๎รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

4. รอ๎ยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ANC แนวใหมํตามข๎อแนะน าWHO 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

5. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

6. ร๎อยละของหญิงหลังคลอดไดร๎ับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

ร๎อยละ 65 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ ไมํเกินร๎อยละ 20 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

8. ร๎อยละของโรงพยาบาลผํานมาตรฐาน
ระบบบริการอนามัยแมํและเด็กคณุภาพ 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small success) 

1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถํายทอดนโยบายจากสวํนกลางถึงผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
1.2 ใช๎กลไกการขับเคลื่อนโดยMCHboard รํวมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน 
โครงการ การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตามสภาพปญัหาพื้นท่ี 
1.3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแมํและเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู๎ปฏิบัตAิNC&L 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบสํงตํอ เพื่อให๎หญิงตั้งครรภท์ี่มีภาวะเสี่ยงพบสตูิแพทย ์
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small success) 

2.การจัดการ
ระบบข้อมลูและ
การเฝ้าระวัง 
 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดาโดยใช๎แบบฟอร์ม ก1-CE และการ
จัดท า Conference caseวิเคราะห์แก๎ปัญหา รวมถึงการสํงกลับข๎อมูลสูหํนํวยบริการและศูนย์
อนามัย ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข๎อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการเฝูาระวังและวางแผนงาน 
2.3.มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก๎ไขปัญหาทีเ่ป็นปัจจุบัน 

  

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารฝากครรภ์และห๎องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแมํปลอดภยั    
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตายมารดา 

- ห๎องคลอดใช๎ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดทีม่ีประสิทธิภาพเปดิให๎บริการ 24 ช่ัวโมง หรือมีระบบเครือขํายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห๎องคลอด 3 ตัว ได๎แกoํxytocin  methergincytotec 

3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญงิตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการสํงตํอเพื่อการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดทีม่ีภาวะเสี่ยง ต๎องได๎รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5.สนับสนุนการเข๎าถึงบริการของหญิงตั้งครรภต์ามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท๎อง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ์

  
 

4. ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 

4.1 สํงเสริมการใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง                                   
4.2 จดับริการโรงเรียนพํอแมเํพื่อให๎หญิงตั้งครรภ์มีความรู๎และพฤตกิรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง 

  

5. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพหญิง
ต้ังครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค๎นหาหญิงตั้งครรภ์สํงฝากท๎องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมโดยจัดท าแผนพัฒนาแมํและเด็กองค์รวมในระดับต าบล                               
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท๎องถิ่น สื่อบุคคล เน๎น เรื่องฝากท๎องเร็ว โภชนาการ  ภาวะ
เสี่ยงฯ   
5.4 สาม/ีญาติรํวมเข๎าโรงเรียนพํอแมํเพื่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ์
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน    
2.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง    
3.พัฒนาระบบบรกิารและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

  
 

4. ส่งเสริมพฤติกรรมสขุภาพ    
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิง
ต้ังครรภข์องครอบครัว ชุมชน 

 
 

  

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ............................................................................... ...........................................................
........................................................................................................................................................ ............................................................................................................... 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................................. .............................................
..................................................................................................................................... .................................................................................................................................. 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail……………………………………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
  อัตราส่วนการตายมารดา ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. สถานการณ์ 
................................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................
......................................................................................................................................................................................... ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................. .....................................................................................
........................................................................................................................................................................... ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... ...................................................................................................  

 

 

 

 

 

แบบ ตก. 2 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. อัตราสํวนการตายมารดา ไมํเกิน 20 ตํอการ
เกิดมีชีพแสนคน 

เปูาหมาย      
 ผลงาน      
 อัตราสํวน      

2. ร๎อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร๎ับการฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายคุรรภ์ ≤ 12 สัปดาห ์

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
 ผลงาน      
 ร๎อยละ      

3. ร๎อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได๎รับการคัด
กรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยง 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

4. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
ANC แนวใหมํตามข๎อแนะน า WHO 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

5. ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ์ได๎รับบรกิาร
ฝากครรภ์คณุภาพครบ 5 ครั้งตามชุด
สิทธิประโยชน์ 

ร๎อยละ 60 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

6. ร๎อยละของหญิงหลังคลอดไดร๎ับการดูแล
ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์

ร๎อยละ 65 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

7. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ์ ไมํเกินร๎อยละ 20 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

8. ร๎อยละของโรงพยาบาลผํานมาตรฐาน
ระบบบริการอนามัยแมํและเด็กคณุภาพ 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๖๐ 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

 
 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

1.1 มีการถํายทอดนโยบายจากสวํนกลางถึงผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
1.2 ใช๎กลไกการขับเคลื่อนโดย  MCHboard รํวมกับ Service plan วิเคราะห์ วางแผนงาน 
โครงการ การก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตามสภาพปญัหาพื้นท่ี 
1.3 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแมํและเด็กโดยอบรมทีม
ประเมินมาตรฐานและผู๎ปฏิบัตAิNC&LR 
1.4 การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบสํงตํอ เพื่อให๎หญิงตั้งครรภท์ี่มีภาวะเสี่ยงพบสตูิแพทย ์
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มาตรการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
2.การจัดการระบบ
ข้อมูลและการเฝ้า
ระวัง 
 

2.1 จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุการตายมารดาโดยใช๎แบบฟอร์ม ก1-CEและการจัดท า 
Conference caseวิเคราะห์แก๎ปญัหา รวมถึงการสํงกลับข๎อมลูสูหํนํวยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2 มีข๎อมูลการตายมารดา และวเิคราะห์ข๎อมูลเพื่อการเฝูาระวังและวางแผนงาน 
2.3 มรีายงานการตายมารดา สาเหตุ การวางแผนแก๎ไขปัญหาทีเ่ป็นปัจจุบัน 

  

3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1 การพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารฝากครรภ์และห๎องคลอด ตามมาตรฐานโรงพยาบาลลูกเกิด
รอดแมํปลอดภยั    
3.2 การจัดการความเสี่ยงเพือ่ลดการตายมารดา 

-ห๎องคลอดใช๎ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดทีม่ีประสิทธิภาพเปดิให๎บริการ 24 ช่ัวโมง หรือมีระบบเครือขํายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห๎องคลอด 3 ตัว ได๎แก ํoxytocin  methergincytotec 

3.3 การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญงิตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการสํงตํอเพื่อการดูแลรักษา 
3.4 หญิงตั้งครรภ์/คลอดทีม่ีภาวะเสี่ยง ต๎องไดร๎ับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5 สนับสนุนการเข๎าถึงบริการของหญิงตั้งครรภต์ามชุดสิทธิประโยชน์ ตามโครงการฝากท๎อง
ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ์

  
 

4.สํงเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพ 

4.1 สํงเสริมการใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กในการดูแลสุขภาพด๎วยตนเอง                                    
4.2 จดับริการโรงเรียนพํอแมเํพื่อให๎หญิงตั้งครรภ์มีความรู๎และพฤตกิรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง 

  

5.สํงเสรมิการมสีํวน
รํวมในการดูแล
สุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน 

5.1 ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค๎นหาหญิงตั้งครรภ์สํงฝากท๎องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2 ชุมชน ท๎องถิ่นมีสํวนรํวมโดยจัดท าแผนพัฒนาแมํและเด็กองค์รวมในระดับต าบล                               
5.3 มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท๎องถิ่น สื่อบุคคล เน๎น เรื่องฝากท๎องเร็ว โภชนาการ  ภาวะ
เสี่ยงฯ   
5.4 สาม/ีญาติรํวมเข๎าโรงเรียนพํอแมํเพื่อการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งท่ีผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 
1.การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน    
2.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง    
3.พัฒนาระบบบรกิารและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

  
 

4.ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ    
5.ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิง
ต้ังครรภข์องครอบครัว ชุมชน 

 
 

  

 
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ..
................................................................................................................................. .................................................................................... .................................................. 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................................ ........................................................................................................... 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………….........................
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ตัวช้ีวัด 2) ร้อยละเด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
สถานการณ์และสภาพปัญหา     

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2559 พบวําเด็กอายุ 0 -5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ 
98.79  เกินเปูาหมายร๎อยละ 85  จากการคัดกรองพัฒนาการตามกลุํมอายุ (ผลการคัดกรองตั้งแตํวันที่ 4 -8 
กรกฎาคม 2559)  พบเด็กอายุ 9 ,18 ,30 ,42 เดือนมีพัฒนาการสงสัยลําช๎า ร๎อยละ 23.30 เปูาหมาย  
ร๎อยละ 20  เด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎าได๎รับการติดตามกระตุ๎นร๎อยละ 55.99 และหลังได๎รับการกระตุ๎นเด็กมี
พัฒนาการสมวัยร๎อยละ 94.36   พบเด็กพัฒนาการลําช๎า ร๎อยละ 5.64 แบํงเป็นพัฒนาการลําช๎าด๎านการใช๎
ภาษา (EL) ร๎อยละ 52.25 ด๎านกล๎ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ร๎อยละ 47.1 ด๎านการเข๎าใจภาษา (RL) 
ร๎อยละ 47.02 ด๎านการเคลื่อนไหว (GM) ร๎อยละ 34.62 และด๎านการชํวยเหลือตนเอง (PS) ร๎อยละ 31.88 
ประเด็นการตรวจราชการ : 2. เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

เป้าหมาย 
มาตรการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

ร๎อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไมํน๎อย
กวํา 85 
 

1. ระบบบริหาร 
   จัดการและ 
   ขับเคลื่อนการ 
   ด าเนินงาน 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCH board ประชุม  
      รํวมกับ Service plan สาขาเด็กและคณะ  
      อนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห ์
      วางแผนและขับเคลื่อนการสํงเสริมการเจริญ  
      เติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช๎กลไกของ DHS สร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน 
      และท๎องถิ่นในการพัฒนาเด็กอยํางองค์รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     - อบรมนักสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจ า 
       โรงพยาบาล 
     - อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 
     - อบรมหลักสูตรนมแมํโรงพยาบาลชุมชน 
     - อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตามกระบวนการ 
       โรงเรียนพํอแมํ 
1.4 มีการควบคมุการสํงเสริมการตลาดอาหาร 
      ทารกและเด็กเล็กและผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 

3 เดือน 
1) ประชุมคณะอนุกรรมการสํงเสริม 
    การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  
    และหรือ MCH board เพื่อ 
    ขับเคลื่อนงานและมีรายงานการ 
    ประชุม 
2) มีแผนงาน/โครงการสํงเสริม 
    พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามบริบท 
    ปัญหาของพื้นที่ 
3) จังหวัดสนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให๎ 
    จัดบริการตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 
    แหํงชาติ 
4) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  
    ทุกคนได๎รับการประเมินคัดกรอง 
    พัฒนาการ หากพบพัฒนาการสงสัย 
    ลําช๎าติดตามกระตุ๎นพัฒนาการ   

ร๎อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไมํน๎อย
กวํา 85 
 

2.ระบบบริการที่ม ี
   คุณภาพ 
 

2.1  หนํวยบริการฯทุกระดับให๎บริการ ตามชุดสิทธิ 
       ประโยชน์ เข๎าถึง เทําเทียม และสอดคล๎องกับ 
       มาตรฐานอนามัยแมํและเดก็ 
2.2  มีการจัดหนํวยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสู ํ
       ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให๎ความรู๎ พํอ แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็กตาม 
       กระบวนการโรงเรียนพํอแม ํเน๎นให๎พํอแมํสามารถ 
       เฝูาระวังพัฒนาการ การเจริญเติบโตและการเจ็บปุวย 
      ของลูก โดยใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กและ 
       คูํมือดูแลสุขภาพของลูกและบันทึกข๎อมูลสุขภาพลูก  
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCC และศูนย ์
       เด็กเล็กคุณภาพ  สํงทีมประเมินมาตรฐานระดับ 
       จังหวัดประเมินซ้ า  สํงผลการประเมินฯไปยังทีม 
       ศูนย์อนามัยเขตสุํมประเมินและรับรองมาตรฐานฯ 

6 เดือน 
1) พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขตาม 
    มาตรฐานบริการอนามัยแมํและเด็ก 
    คุณภาพ (Safe motherhood and  
    baby friendly Hospital)  
2) สร๎างการมีสํวนรํวมภาคี ภาครัฐ   
    เอกชน ชุมชน กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุ  
    เรียนรู๎ของเด็ก โดยจัดกิจกรรม อําน 
    เลํานิทาน  เลํน ศิลปะ ดนตรี และ 
    ฝกึภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็กเล็กและ 
     โรงเรียนอนุบาล 
3) ประสานศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และ 
    เทศบาล เพื่อจัดท าโครงการสํงเสริม 
    ทักษะความเป็นเลิศตามความถนัด 
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เป้าหมาย 
มาตรการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(small success) 

2.5 การสร๎างการมสีํวนรํวมของภาคีเครือขําย และความชอบของเด็กปฐมวยั  
ร๎อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไมํน๎อย
กวํา 85 
 

3. การสํงเสริม 
   พฤติกรรม 
   สุขภาพท่ีดี และ 
   ลดปัจจัยเสี่ยง 
   เด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพํอ แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็ก (โรงเรียน 
      พํอแมํ) การเลี้ยงดูเด็กด๎วยกระบวนการ  กิน  
      กอด เลํน เลํา  ในหนํวยบริการฯ ทุกระดับ  
      ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล และครอบครัว  
      ด๎วยสมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเลํนตามรอย 
      พระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมด๎วยสื่อท๎องถิ่น สื่อบุคคล  
       เน๎นการเลี้ยงดูเด็กดว๎ยกระบวนการ กิน กอด เลํน เลํา 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ๎าน  ค๎นหา 
      เด็ก 9,18,30,42 เดือนสํงตํอเข๎ารับการประเมิน 
      พัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพฒันาการลําช๎า 
      ขึ้นทะเบียนกระตุ๎นพัฒนาการ 

9 เดือน 
1) สํงเสริมให๎พํอแมํ หรือผู๎เลี้ยงดูใช๎ 
    สมุดสีชมพูในการดูแลสุขภาพ 
    ตนเองและเด็ก 
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ต๎นแบบศนูย์ 
    เด็กเล็กวัยเตาะแตะ (3 เดือน – 2  
    ปีครึ่ง) ประจ าจังหวัดละ 1 แหํง 
3) จังหวัดมีต๎นแบบมุมเลํนตามรอย 
    พระยุคลบาทฯ ใน WCC อยําง 
    น๎อย 1 แหํง 

ร๎อยละเด็ก 0-5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ไมํน๎อย
กวํา 85 
 

4. การจดัการ
ระบบข๎อมลูและ
การเฝาูระวัง 

4.1 มีการรวบรวมข๎อมลูบริการจาก 43 แฟูมสรุป 
      วิเคราะห์ 3 เดือน 
4.2 มีข๎อมูลปัญหาสุขภาพของเดก็ใช๎ประกอบวิเคราะห ์
      วางแผนแก๎ปัญหาและการปอูงกัน ได๎แกํ 
1) ทารกคลอดกํอนก าหนด  
2) ทารกแรกเกดิน้ าหนัก≥2,500กรัม 
3) ทารกแรกเกดิขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือน 
5)  พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎า , การแก๎ไข 
พัฒนาการเด็กสงสัยลําช๎า 
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพชํองปาก  
8) การได๎รับวัคซีนตามวัย  เป็นตน๎ 
4.3 มสีถานการณ์การเจรญิเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
      ปี 2559  โดยการส ารวจศูนย์อนามัยรํวมจังหวัด 

12 เดือน 
1) มีระบบเฝูาระวังพัฒนาการเด็กสมวัย 
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน  
    ทุกคนได๎รับการคัดกรองพัฒนาการ  
    (DSPM) และพบพัฒนาการสงสัย 
     ลําช๎า (ตรวจครั้งแรก) ไมํน๎อยกวํา  
     ร๎อยละ 20  
3) เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42  
     เดือน ท่ีพัฒนาการสงสัยลําช๎า 
     ได๎รับการตดิตามและประเมิน 
     พัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน 
     ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
4) เด็กมีพัฒนาการสมวัยร๎อยละ 85 
5) จังหวัดมีต๎นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย
เตาะแตะ (3 เดือน-2 ปีครึ่ง)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กรมอนามัย   ส านักสํงเสริมสุขภาพ  
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์ธีรชัย   
บุญยะลีพรรณ    

นายแพทย์ช านาญการ    
กรมอนามัย    

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

ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อมลู
วิชาการ  

2.นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพเิศษ   
กรมอนามัย    

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

ก ากับ ติดตาม และให๎ข๎อมลู
วิชาการ 

3.นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

 

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

รวบรวม ตรวจสอบและ
น าเสนอผลการด าเนินงาน 



- 42 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ PP Excellent : การดูแลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ช่ือตัวช้ีวัด proxy : 1. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนได๎รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ

สงสัยลําช๎า (ตรวจครั้งแรก)  
2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่พบผลการตรวจคัดกรองสงสัยลําช๎า  
(ตรวจครั้งแรก) ได๎รับการติดตามกระตุ๎นพัฒนาการ  

ค านิยาม   เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได๎รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช๎คูํมือเฝูาระวัง
และสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็ก
ผํานไมํครบ 5 ด๎านในการประเมินพัฒนาการครั้งแรก 
 เด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ หมายถึง เด็กพัฒนาการ
สงสัยลําช๎า ได๎รับการติดตามให๎ได๎รับการกระตุ๎นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน  
 เด็กมีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได๎รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช๎คูํมือเฝูาระวังและ
สํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล๎วผลการตรวจคัดกรอง ผํานครบ 5 ด๎าน ในการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลําช๎าและได๎รับการติดตามให๎ได๎รับ
การกระตุ๎นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล๎วผลการประเมิน ผํานครบ 5 ด๎านภายใน 30 วัน 

 กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดอืน ทั้งหมดในเขตรบัผดิชอบที่ได๎จากการส ารวจและมีเด็กอยูจํริง 
 ค่าเป้าหมาย  ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั เปูาหมายร๎อยละ 85  

 ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร๎ับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
และพบสงสัยลาํช๎า (ตรวจครั้งแรก) เปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20 
 ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนหมายถึง เด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรก
และพบสงสัยลําช๎า ได๎รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน เปูาหมายไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. บันทึกข๎อมลูในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สํงออกข๎อมลูตามมาตรฐานโครงสรา๎ง 43 แฟมู 
2. ศูนย์อนามัย รวมรวบข๎อมลู วิเคราะห์ เขียนรายงานรายไตรมาส สํงกรมอนามยั  

แหล่งข้อมลู หนํวยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาํช๎าครั้งแรกที่ไดร๎ับการตรวจ

คัดกรองพัฒนาการในเวลาเดยีวกัน 
รายการข้อมลูที่ 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได๎รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการจริง ในเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมลูที่ 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลําช๎าครั้งแรกที่ตรวจคัด

กรองพัฒนาการไดร๎ับการติดตามกระตุ๎นพัฒนาการภายใน 30 วัน ในเวลาเดยีวกัน 
รายการข้อมลู 5 D = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 

ผํานครบ 5 ด๎าน 
รายการข้อมลู 6 E=จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่พัฒนาการสงสัยลาํช๎าครั้งแรกได๎รับการ

ติดตามกระตุ๎นพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคดักรองซ้ าผํานครบ 5 ด๎าน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร๎ับการตรวจคัดกรองและพบ

พัฒนาการสงสัยลําช๎า (ตรวจครั้งแรก)  

=    
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได๎รับการตรวจคดักรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยลําช๎า (ตรวจครั้งแรก) ได๎รับการตดิตามกระตุ๎นพัฒนาการ  

 =   

3. ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  

=    

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
เกณฑ์การประเมิน : 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาสมวัย  
 5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 -กุมภาพันธ ์2560) , 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
83 84 85 86 87 

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

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

20 24 28 32 36 
 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 

5 เดือนแรก (ตลุาคม 2559 - กุมภาพันธ ์2560), 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60 70 80 90 95 
 

มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
    (P=Partnership,I=Investment,R=Regulation , A=Advocacy,B=Building capacity) 
P : 1) ใช๎กลไกคณะกรรมการแผนบูรณาการ/กรรมการ – อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาติ - จังหวัด และ MCH Board  
         ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และจัดบริการทีไ่ด๎มาตรฐาน เข๎าถึงบริการเทําเทียม(Health สุขภาพดี สูงสมสํวน) 
    2) ใช๎มาตรการทางกฎหมาย/ข๎อเสนอเชิงนโบบายขับเคลื่อนสํงเสริมพัฒนาการเด็ก(รําง พระราชบญัญัติควบคุมการ 
         สํงเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ../ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560) 
B : 1) สร๎างความตระหนักรู๎ การเลี้ยงดูเด็กโดยใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก สํงเสริมพัฒนาการ ด๎วยกิจกรรมกิน กอด เลํน 

เลํา  เฝาูดูชํองปาก นอน  (Heart ดี มีวินัย) 
    2) สํงเสริมทักษะความเป็นเลศิตามความถนัดและความชอบของเด็กปฐมวัย (Hand มีทักษะ) 
I :  ประสานแหลํงเงินทุน (UNICEF, สปสช., OKMD, WHO, สสส. ) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนพํอแม ํการผลักดันกฎหมาย 

Code milk  การปรับมาตรฐานอนามัยแมํและเด็กของหนํวยบริการ ,การพัฒนาเด็กปฐมวัย) 
P : สร๎างการมสีํวนรํวม ภาครัฐ เอกชน ชุมชน กระตุ๎นการใฝุเรียนรู๎ของเด็ก ด๎วยการอํานเลํานิทาน การเลํน ศลิปะ ดนตรีและ

ฝึกภาษาท่ี 2  ในศูนย์เด็กเล็กและ รรงอนุบาล  (Head ใฝ่เรียนรู้) 
A : สร๎างการสื่อสารสาธารณะ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชํน SMS< E- book , Appication เป็นต๎น 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
Small Success : 

บทบาท
หน่วยงาน 

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

ส่วนกลาง 1.พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการ MCH 
คุณภาพ 
2. เสนอ (รําง) พรบ.
ควบคุมการสํงเสริม
การตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ...เข๎าท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีและ
สนช. 
3. จัดท าข๎อเสนอเชิง
นโยบายตํอสมัชชา
สุขภาพแหํงชาติ 
ประเด็น : การสร๎าง
เสรมิสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัยบูรณาการอยาํง
มีสํวนรํวม 

1.เยี่ยมเสริมพลัง
(Coaching) โดย
สํวนกลาง (ทีมผูต๎รวจ
และทีมกรมอนามัย)
ศูนย์อนามัย  
2. อบรมปฏิบัติการ  
นักสํงเสริมพัฒนาการ
เด็ก ประจ าโรงพยาบาล 
หลักสตูรเรํงรัด 
3.อบรมทีมวิทยากร
ระดับเขตเพื่อสนับสนุน
การอบรมครูพี่เลีย้งเด็ก
ศูนย์เด็กเล็ก 
4. พัฒนาเครื่องมือ 
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 
(DSPM) 
 

1. สุํมประเมิน
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแมํและเด็ก
คุณภาพ 
2. การเก็บข๎อมูล
ภาคสนามการส ารวจ
สถานการณ์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยครั้งท่ี 6 
(DENVER II) และ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
ของครอบครัว 
3. มี พรบ.ควบคุมการ
สํงเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ... 

1. เด็กอายุ 9, 18, 30  
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการประเมินคัด
กรอง พัฒนาการและ
พบพัฒนาการสงสัย
ลําช๎า (ตรวจครั้งแรก) 
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ20  
2. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยลําช๎า
ได๎รับการตดิตามกระตุ๎น
พัฒนาการ ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90 
3. เด็กมีพัฒนาการ 
สมวัยร๎อยละ 85 
4. รายงานสถานการณ ์
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
ครั้งท่ี 6 (DENVER II) 
5. ต๎นแบบศูนย์เด็กเล็ก 
วัยเตาะแตะ (3 เดือน-2
ปีครึ่ง)  จ านวน 77 
แหํง 
6. โรงพยาบาลผํานการ 
ประเมินมาตรฐานระบบ 
บริการอนามยัแมํและ 
เด็กคุณภาพ ร๎อยละ 60 

เชตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./

รพท. 

1) ประชุม
คณะอนุกรรมการ
สํงเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด
และหรือ MCH board 
เพื่อขับเคลื่อนงานและ

1) ให๎ความรู๎ ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรยีน
พํอแมํให๎กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุต่ ากวา 6 ปี 
ด๎วยกิจกรรม กิน กอด 

1) สํงเสริมให๎พํอแมํ 
หรือผู๎เลี้ยงดูใช๎สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก 
2) จังหวัดคัดเลือกพื้นที่
ต๎นแบบศูนย์เด็กเล็กวัย

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM) 
และพบพัฒนาการสงสัย
ลําช๎า (ตรวจครั้งแรก) 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

มีรายงานการประชุม 
2) มีแผนงาน/
โครงการสํงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ตามบริบทปญัหาของ
พื้นที ่
3) เด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได๎รับการ
ประเมินคดกรอง
พัฒนาการ หากพบ
พัฒนาการสงสัยลําช๎า
ติดตามกระตุ๎น
พัฒนาการ   
4)  ให๎ความรู๎ ฝึก
ทักษะตามมาตรฐาน
โรงเรียนพํอแมํให๎กับ
หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาทีม่ีบุตรอายุต่ า
กวา 6 ปี ด๎วยกิจกรรม 
กิน กอด เลํน เลํา 
เฝูาดูชํองปาก นอน  
และกระตุ๎นใหส๎มัครรับ
ข๎อความสั้น ตาม
โครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติ  พระนาง
เจ๎าสริิกิติ์พระบรม 
ราชินีนาถ 
6) จังหวัดสนับสนุน
ศูนย์เด็กเล็กให๎
จัดบริการตาม
มาตรฐานศูนย ์
เด็กเล็กแหํงชาต ิ

 

เลํน เลํา เฝูาดูชํองปาก 
นอน  และกระตุ๎นให๎
สมัครรับข๎อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน 
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แมํและเด็กคณุภาพ 
(Safe motherhood 
and baby friendly 
Hospital) และให๎สถาน
บริการฯประเมินตนเอง 
แล๎วสํงผลการประเมิน
มายังกรมอนามยั เพื่อ
รับการสุํมประเมิน   
3) สร๎างการมีสํวนรํวม
ภาคีภาครัฐ  เอกชน 
ชุมชน กระตุ๎นให๎เกิด
การใฝุเรียนรู๎ของเด็ก 
โดยจดักิจกรรม  
อํานเลํานิทาน  เลํน 
ศิลปะ ดนตรี และฝึก
ภาษาที่ 2 ในศูนย์เด็ก
เล็กและโรงเรียนอนุบาล 
4) ประสานศูนย์เด็กเล็ก 
โรงเรียน และเทศบาล 
เพื่อจัดท าโครงการ
สํงเสริมทักษะความเป็น
เลิศตามความถนดั และ
ความชอบของเด็ก
ปฐมวัย  
5) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
หากพบพัฒนา การ

เตาะแตะ (3 เดือน–2ปี
ครึ่ง) ประจ าจังหวัดละ 
1 แหํง 
3) จังหวัดมีต๎นแบบมุม
เลํนตามรอยพระยุคล
บาทฯ ใน WCC อยําง
น๎อย 1 แหํง 
4) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ลําช๎าติดตามกระตุ๎น
พัฒนาการ   

ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ20  
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยลําช๎า
ได๎รับการตดิตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้ า
ภายใน 30 วัน ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 90 
3) เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร๎อยละ 85 
4) จังหวัดมีต๎นแบบศูนย์
เด็กเล็กวัยเตาะแตะ 
(3 เดือน-2 ปีครึ่ง)  
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

สงสัยลําช๎าติดตาม
กระตุ๎นพัฒนาการ    

 

อ าเภอ/รพช./
พ้ืนที่ 

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ลําช๎าติดตามกระตุ๎น
พัฒนาการ   
2) ให๎ความรู๎  ฝึกทักษะ
ตามมาตรฐานโรงเรยีน
พํอแมํให๎กับหญิง
ตั้งครรภ์ และมารดาที่มี
บุตรอายุต่ ากวา 6 ปี 
ด๎วยกิจกรรม กิน กอด 
เลํน เลํา เฝูาดูชํองปาก 
นอน  และกระตุ๎นให๎
สมัครรับข๎อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพันเฉลมิ
พระเกียรติ  พระนางเจ๎า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

1) ให๎ความรู๎การปฏิบตัิ
ตัวของหญิงตั้งครรภ์และ
การเลีย้งดูบุตรอายุต่ า
กวา 6 ปี ด๎วยกิจกรรม
กิน กอด เลํน เลํา เฝูาดู
ชํองปาก นอน  /กระตุ๎น
ให๎สมัครรับข๎อความสั้น 
ตามโครงการ SMS
ครอบครัวผูกพัน และจัด
กิจกรรมโรงเรียนพํอแมํ
ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ 
2) พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขตาม
มาตรฐานบริการอนามัย
แมํและเด็กคณุภาพ 
(Safe motherhood 
and baby friendly 
Hospital) และให๎สถาน
บริการฯประเมินตนเอง 
แล๎วสํงผลการประเมิน
มายังกรมอนามยั เพื่อ
รับการสุํมประเมิน   
 

1) สํงเสริมให๎พํอแมํ 
หรือผู๎เลี้ยงดูใช๎สมุดสี
ชมพูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและเด็ก 
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการประเมินคด
กรองพัฒนาการ หาก
พบพัฒนาการสงสัย
ลําช๎าติดตามกระตุ๎น
พัฒนาการ 

1) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ทุกคน
ได๎รับการคัดกรอง
พัฒนาการ (DSPM) และ
พบพัฒนาการสงสัยลําช๎า 
(ตรวจครั้งแรก) ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 20  
2) เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ที่
พัฒนาการสงสัยลําช๎า
ได๎รับการตดิตามและ
ประเมินพัฒนาการซ้ า
ภายใน 30 วัน ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 90 
3) เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร๎อยละ 85 
 

หมายเหตุ เนื่องจากการด าเนินการวัดด๎วยเครื่องมือ DenverII เป็นการส ารวจ 3 ปี/ครั้ง (ปี 2560 เป็นปีท่ี 6 ที่ต๎องส ารวจ จึง
ไมํสามารถออกผลได๎ทุกปี และตามไตรมาส จึงใช๎ตัวช้ีวัด Proxy เปน็ตัวคําประมาณการพัฒนาการเดก็ 

วิธีการประเมินผล :  เปรียบเทียบข๎อมูลในระบบ HDC กับเปูาหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  1. สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก  

2. คูํมือนักสํงเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเรํงรดั ประจ าโรงพยาบาล  
3. คูํมือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)  
4. คูํมือมิสนมแมํ  
5. คูํมือเฝูาระวังการควบคุมการสํงเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ร๎อยละ 78.2 - 94.6 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
มีพัฒนาการสมวัย (DENVER II 

DOH.2558) 
(DSPM สตป.

2559 
ผลตดิตาม
ประเมินซ้ า) 

ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 
18, 30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได๎รับการประเมิน
คัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยลําช๎า 
(ตรวจครั้งแรก) 

ร๎อยละ 12.7 
(43 แฟูม

สนย. 2557) 

19.0 
(DSPM สตป.

2558) 

23.30 
 (DSPM สตป.

2559) 

ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 
18, 30 และ 42 เดือน
ได๎รับการประเมินคัดกรอง
พัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยลําช๎า 
(ตรวจครั้งแรก) ได๎รับการ
ตดิตามกระตุ๎นพัฒนาการ 
ภายในเวลา 30 วัน 

ร๎อยละ - - 57.05 
(DSPM สตป.

2559) 
 

 

 

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

2. นายแพทย์ธงชัย  เลิศวิไลรตันพงศ์    รองอธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4007    E-mail :drthong@gmail.com 
3. นายแพทย์อรรถพล  แก๎วสัมฤทธ์ิ      ผู๎อ านวยการส านักสํงเสรมิสุขภาพ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4121  E-mail : attapon2008@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4579   E-mail : puapat@yahoo.com           
2. นางสาวณัชชา  เปรมประยูร         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5904579      โทรศัพท์มือถือ : 088 3089055 
    โทรสาร : 02 5904407                    E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th 
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ตัวช้ีวัด    3) ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51  และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี  
                (ชาย 113 / หญิง 112) 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นชํวงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอยําง
รวดเร็ว โภชนาการที่ดีตั้งแตํเริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะชํวยสร๎างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบ
กล๎ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบภูมิต๎านทานโรค อวัยวะภายในของรํางกายให๎สมบูรณ์ สํงผลตํอการเจริญเติบโต 
องค์ประกอบของรํางกาย และการท าหน๎าที่ของระบบตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎เด็กมีการ
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร๎างรํางกายของเด็ก คือ มีสํวนสูงดีและ
สมสํวน เด็กปฐมวัยที่มีสํวนสูงดีสัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู๎ มีความส าเร็จใน
การศึกษา อาชีพ รายได๎ดี  มีประสิทธิภาพในการท างาน ลดการเกิดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ในวัยผู๎ใหญํ ดังนั้น 
สํวนสูงของเด็กปฐมวัย จึงเป็นตัวบํงชี้ทางอ๎อม (proxy indicator) ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตในวัยผู๎ใหญํ 
นอกจากนั้น ยังสามารถพัฒนาสูํความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา ลดความเสียเปรียบด๎านโครงสร๎างรํางกาย เด็กสูงดี
และสมสํวน รํางกายสร๎างภูมิค๎ุมกันโรค ลดการเจ็บปุวยด๎วยโรคติดตํอหรือเป็นแล๎วหายเร็วท าให๎ลดความเสี่ยง
การเสียชีวิต สํงผลตํอคํารักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู๎ใหญํ  เป็นผลให๎ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพ่ิม
มากขึ้น  

เด็กคืออนาคตของสังคมและประเทศชาติ จึงต๎องสํงเสริมให๎เด็กปฐมวัยสูงดีสมสํวนเพ่ือเป็นทุน
มนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศ 4.0 ไปสูํเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แตํปัจจุบันมีเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดี
สมสํวน เพียงร๎อยละ 47.5 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 

 

แผนภูมิที่ 3 ร๎อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสํวน ปี 2559 จ าแนกรายเขต 

ที่มา: ข๎อมูลรายงาน HDC ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การที่เด็กไมํสูงดีสมสํวน มีสาเหตุโดยตรงมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมํเหมาะสม โดยพบ
อัตราการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือนแรก ร๎อยละ 23.1 ซึ่งอัตรายังต่ ามาก สํวนการให๎อาหารอ่ืน
นอกจากนมแมํที่อายุ 6-11 เดือน พบทารกอายุ 6-8 เดือน และทารกอายุ 9-11 เดือน ได๎รับอาหารตามวัย
ไมํเพียงพอถึงร๎อยละ 28.0 และร๎อยละ 29.9 ตามล าดับ (จากรายงานการส ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศ
ไทย(MICS) ปี 2559) ส าหรับเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได๎แกํ ไมํกินอาหารเช๎า 
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กินอาหารมื้อหลักไมํครบ 3 มื้อ ไมํกินผัก ผลไม๎ และนม ทุกวัน แตํละวันกินไมํเพียงพอ กินอาหารไมํมี
ประโยชน์ทุกวัน เชํน ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต๎น (รายงานสุขภาพเด็ก ในการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2551-2552) 

สิ่งเหลํานี้ แสดงให๎เห็นวํา การด าเนินงานโภชนาการยังไมํมีประสิทธิภาพทั้งในคลินิกฝากครรภ์ 
คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชน โดยพบวํา มีการให๎บริการคล๎ายคลึงกัน ตํางกันที่คุณภาพบริการ  
กลําวคือ การให๎บริการโภชนาการใน ANC ไมํครบ ใช๎กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้งร๎อยละ 79.8      
สอนอาหารหญิงตั้งครรภ์ร๎อยละ 47.6 (การวิจัยคุณภาพบริการในคลินิกฝากครรภ์ ปี 2549) หญิงตั้งครรภ์     
ไมํกินยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ทุกวันร๎อยละ 16.4 (ส านักโภชนาการ ปีพ.ศ.2558) ส าหรับ
เด็กอายุ 0-5 ปี ให๎บริการโภชนาการ WCC ไมํครบ คือ ชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูงไมํถูกต๎องร๎อยละ 16 แจ๎งผล     
การประเมินการเจริญเติบโตร๎อยละ 76 ให๎ค าแนะน าทางโภชนาการร๎อยละ 80 ให๎วิตามินน้ าเสริมธาตุเหล็ก   
ร๎อยละ 46.6 (รายงานการประเมินผลโครงการจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554)     
อสม.ขาดความรู๎โภชนาการ ไมํได๎รับการอบรมร๎อยละ 53.3 ไมํได๎แนะน าการใช๎กราฟการเจริญเติบโตร๎อยละ 
27.7 (การสํงเสริมการใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน , 2552)    
ศูนย์เด็กเล็กด าเนินงานโภชนาการไมํได๎มาตรฐานทางโภชนาการ คือ มีเครื่องชั่งน้ าหนัก/วัดสํวนสูงไมํ
เหมาะสม/ไมํได๎มาตรฐานร๎อยละ 100 แปลผลการเจริญเติบโต 3 เกณฑ์ ร๎อยละ 31.6 แจ๎งผลให๎ผู๎ปกครอง
ร๎อยละ 78.9  มีผักมื้อกลางวันทุกวันร๎อยละ 36.8  มีผลไม๎ให๎ทุกวันร๎อยละ 10.5 (การประเมินผลการ
ด าเนินงานโภชนาการใน ศูนย์เด็กเล็ก ปี 2551) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 การส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

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

ด าเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ร๎อยละ
ของเด็ก 
อายุ 0-5 
ปี สูงดี 
สมสํวน  
ร๎อยละ 
51 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. การขับเคลื่อนนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ขับเคลื่อนนโยบาย
โภชนาการ 2,500 
วันแรก และนโยบาย
ดื่มนมแหํงชาติ   

1.1 จังหวัดถาํยทอดนโยบายเด็กอายุ  
      0-5 ปี สูงดสีมสํวนให๎แกํระดบั 
      อ าเภอและต าบล 
1.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลก าหนด 
      แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสํงเสริม 
      เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสํวน 

รอบ 3/6 เดือน 
1. จังหวัดมีนโยบายเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมสํวน และ 
    บุคลากรสาธารณสุข ทุกคนท่ีเกี่ยวข๎องกับกลุํมสตร ี
    และเด็กรับทราบนโยบาย พร๎อมท้ังมีแผนงาน/ 
     โครงการรองรับนโยบาย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. การมีส่วนร่วมเพ่ือเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
พัฒนาต าบลสํงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมสํวน (อาหารแมํ
และเด็ก  ยาเมด็
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
กรดโฟลิก ยาน้ าเสริม
ธาตุเหล็ก กิจกรรมทาง
กาย การนอน)  ฟันไมํ
ผุ พัฒนาการสมวัย 

2.1 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีการประเมิน 
      ต าบลสํงเสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี 
      สมสํวน ฟันไมํผุ พัฒนาการสมวัย 
2.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล มีแผนพัฒนา 
      งานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรม 
      ทางกายและการนอน สุขาภบิาล 
      อาหารและน้ าใน 5 setting ได๎แกํ  
      สถานบริการสาธารณสุข อปท.    
      ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว  
2.3 มผีลการด าเนินงานพัฒนาต าบล 
      สํงเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดี 
      สมสํวน ฟันไมํผุ พัฒนาการสมวัย 

รอบ 6 เดือน 
1. มีการประเมินต าบลสํงเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงด ี
    สมสํวน ฟันไมผํุ พัฒนาการสมวัยทุกต าบล 
2. มีแผนพัฒนางานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรม 
    ทางกายและการนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5  
    setting ได๎แกํ สถานบริการสาธารณสุข อปท. ศูนย์ 
    เด็กเล็ก ชุมชน และครอบครัว ระดับต าบล อ าเภอ  
    และจังหวัด 
รอบ 9/12 เดือน 
3. จังหวัดมตี าบลสํงเสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดสีมสํวน  
    ฟันไมํผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ อยํางน๎อยอ าเภอ 
    ละ 1 ต าบล 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  3. การจัดบริการโภชนาการและสุขภาพช่องปากในสตรีและเด็กปฐมวัย โดยกลไก PCC 
สํงเสริมและสนับสนุน
การจัดบริการสํงเสริม
สุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยดา๎น
โภชนาการและ
สุขภาพชํองปาก โดย
ใช๎กลไกเครือขําย
บริการปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster: PCC) 

3.1 การจัดบริการสํงเสริมสุขภาพ 
      อนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยดา๎น 
      โภชนาการและสุขภาพชํองปาก  
      โดยใช๎กลไกเครือขํายบริการปฐมภูมิ  
      (Primary Care Cluster: PCC) 
3.2 จังหวัดและอ าเภอมีการ 
     ประเมินผลการด าเนินงานของ  
     PCC ในการจัดบริการโภชนาการ 
     และสุขภาพชํองปากสตรีและเด็ก 
     ปฐมวัย 

รอบ 3/6 เดือน 
1. มีการจัดบริการสํงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัย 
    ด๎านโภชนาการและสุขภาพชํองปาก โดยใช๎กลไก  
    เครือขํายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC) 
รอบ 9/12 เดือน 
1. PCC มีการจัดบริการโภชนาการและสุขภาพชํองปาก 
    สตรีและเด็กปฐมวัย อยํางน๎อยร๎อยละ 50 
2. มีผลการด าเนินงานจดับริการโภชนาการและสุขภาพ 
    ชํองปากสตรีและเด็กปฐมวัยโดย PCC ข๎อเสนอแนะ 
    เชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ส่วนที่
รับผิดชอบ 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิิตกลุ ต าแหนํง นักโภชนาการ
ช านาญการพิเศษ 
ส านักโภชนาการ 

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

ก ากับ ติดตาม และ 
ให๎ข๎อมูลวิชาการ 

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น ต าแหนํงนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

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

รวบรวม ตรวจสอบ 
และน าเสนอผลการ 
ด าเนินงาน 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

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

สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือสํวนสูงอยูํในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟ
การเจริญเติบโตความยาว/สํวนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหมํ ปี พ.ศ. 2558 (ของ
องค์การอนามัยโลก)  โดยมีคํามากกวําหรือเทํากับ -1.5 SD ของสํวนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยูํในระดับสมสํวน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโตน้ าหนัก
ตามเกณฑ์ความยาว/สํวนสูง กรมอนามัย ชุดใหมํ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) 
โดยมีคําระหวําง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์สํวนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสํวนสงูอยูํในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนัก
อยูํในระดับสมสํวน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ีหมายถึง คําเฉลี่ยของสํวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี เต็ม 
ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

60  
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
1. ร๎อยละเด็กสูงดสีมสํวน 51 54 57 60 ร๎อยละ 63 
2. สํวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
  - เด็กชาย (เซนตเิมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

  
- 

 
- 
- 

 
113 
112 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) 
2. เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลก ได๎แกํ Global Nutrition Targets, SDG และ The Zero 

Hunger Challenge 
3. เพื่อให๎เด็กมีระดับเชาวน์ปญัญาด ี
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในวัยผู๎ใหญ ํ
5. เพื่อสร๎างภมูิต๎านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพื่อลดความเสีย่งตํอการเกดิภาวะอ๎วนและโรคไมตํิดตํอเรื้อรังในวัยท างานและผูส๎ูงอายุ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข๎อมูลน้ าหนักสํวนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก    

    ของสถานบริการ เชํน  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต๎น  และสํงออกข๎อมูลตามโครงสร๎าง  
    มาตรฐาน 43 แฟูม   
2) การส ารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุํมช่ังน้ าหนัก วัดสํวนสูง ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด 
    ทุกจังหวัด 

แหล่งข้อมลู 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงํ (คลินิกเด็กดี)  
2) หมูํบ๎าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 
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รายการข้อมลู 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดสีมสํวน 
รายการข้อมลู 2 A2 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีไดร๎ับการวัดสํวนสูง  
รายการข้อมลู 3 A3 = ผลรวมของสํวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได๎รับการวัดสํวนสูง 
รายการข้อมลู 4 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดสํวนสูงท้ังหมด 
รายการข้อมลู 5 B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ไดร๎ับการวดัสํวนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมลู 6 B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได๎รับการวดัสํวนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร๎อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมสํวน    = (A1/B1) × 100  

สํวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี            = (A2/B2) 
สํวนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3/B3) 

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

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

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

สูงดีสมสํวน 
- จัดท าและสนับสนุน

เครื่องมือการด าเนินงาน
สํงเสริมเด็ก  สูงดีสมสํวน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กไทย  
สูงดีสมสํวนแกํเขตสุขภาพ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และศูนย์อนามัย 

 
- จัดท าการสื่อสาร

ความส าคญัของเด็กสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 10 ของจังหวัดมี
การถํายระดับเรื่องนโยบาย 
เด็กปฐมวัย สูงดีสมสํวนให๎
หนํวยงานสาธารณสุขทุก
ระดับและบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 20 ของจังหวัดมีการ
ถํายระดับเรื่องนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดสีมสํวนให๎
หนํวยงานสาธารณสุขทุก
ระดับและบุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนรับทราบ 

- ร๎อยละ 10 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก  0-5 ปี  
สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบล
ละ 1 แหํง 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 30 ของจังหวัดมีการ
ถํายระดับเรื่องนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดสีมสํวนให๎
หนํวยงานสาธารณสุขทุก
ระดับและบุคลากร
สาธารณสุขทุกคนรับทราบ 

- ร๎อยละ 20 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก   0-5 ปี  
สูงดีสมสํวน  
อยํางน๎อย ต าบลละ  
1 แหํง 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 51 ของเด็กอายุ  0-
5 ปี สูงดีสมสํวน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กสูงดี    
สมสํวน 

- ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎การ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กไทยสูง
ดีสมสํวน 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 40 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 30 ของจังหวัด
สร๎างองค์กรสํงเสรมิเด็ก 0-
5 ปี สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย 
ต าบลละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 10 ของจังหวัด
สร๎างครอบครัวนัก
โภชนาการสํงเสริมเด็ก

- ร๎อยละ 50 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 40 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก  0-5 ปี  
สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบล
ละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 20 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมสํวน

- ร๎อยละ 60 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 50 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี    
สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบล
ละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 30 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม



- 53 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปฐมวัยสูงดสีมสํวนทุก
อ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

ทุกอ าเภอ 
- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูงดี

สมสํวน 

สํวนทุกอ าเภอ 
- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง

ดีสมสํวน 
- ร๎อยละ 54 ของเด็กอายุ 0-5 

ปี สูงดีสมสํวน 
ปี 2562 :  

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

ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กสูงดี  
สมสํวน 

- ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎การ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กไทยสูง
ดีสมสํวน 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 70 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 60 ของจังหวัด
สร๎างองค์กรสํงเสรมิเด็ก 0-
5 ปี สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย 
ต าบลละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 40 ของจังหวัด
สร๎างครอบครัวนัก
โภชนาการสํงเสริมเด็ก
ปฐมวัยสูงดสีมสํวนทุก
อ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 80 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 70 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก  0-5 ปี  
สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบล
ละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 50 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวยัสูงดีสมสํวน
ทุกอ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 90 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวน 

- ร๎อยละ 80 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบลละ 
1 แหํง 

- ร๎อยละ 60 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวนทุกอ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 57 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมสํวน 

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

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กสูงดี   
สมสํวน 

- ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎การ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กไทยสูง
ดีสมสํวน 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 100 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวข๎องทุกคนรับทราบ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูงดี   
สมสํวน 

 
- ร๎อยละ 90 ของจังหวัด

สร๎างองค์กรสํงเสรมิเด็ก 0-
5 ปี สูงดีสมสํวน อยํางน๎อย  
ต าบลละ 1 แหํง 

- ร๎อยละ 70 ของจังหวัด
สร๎างครอบครัวนัก
โภชนาการสํงเสริม  เด็ก
ปฐมวัยสูงดสีมสํวนทุก
อ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดี สมสํวน 

- ร๎อยละ 100 ของจังหวัดสร๎าง
องค์กรสํงเสริมเด็ก 0-5 ปี  สูง
ดีสมสํวน อยํางน๎อย ต าบลละ  
1 แหํง 

- ร๎อยละ 80 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสมสํวน
ทุกอ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 90 ของจังหวัดสร๎าง
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดี   สม
สํวนทุกอ าเภอ 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 60 ของเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดี  สมสํวน 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- สนับสนุนเครื่องมือการด าเนินงาน
สํงเสริมเด็ก สูงดสีมสํวน 

- ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู๎การ
ด าเนินงานสํงเสรมิเด็กไทยสูงดี สม
สํวน 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูงดสีม
สํวน 

- ร๎อยละ 100 ของจังหวัดที่
บุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข๎องทุก
คนรับทราบนโยบายเด็กปฐมวัยสูง
ดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 10 ของจังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการสํงเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสมสํวนทุกต าบล 

- สื่อสารความส าคัญของเด็กสูงดสีม
สํวน 

- ร๎อยละ 20 ของ
จังหวัดมีครอบครัว
นักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัย
สูงดีสมสํวนทุก
ต าบล 

- สื่อสารความส าคัญ
ของเด็กสูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 30 ของจังหวัดมี
ครอบครัวนักโภชนาการ
สํงเสริมเด็กปฐมวัยสูงดีสม
สํวนทุกต าบล 

- สื่อสารความส าคัญของเด็ก
สูงดีสมสํวน 

- ร๎อยละ 63 ของเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมสํวน 

 
 

วิธีการประเมินผล :  1. มีโครงการ/กิจกรรมทีส่อดคล๎องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. สุํมส ารวจในเรื่อง การรับทราบนโยบายของหนํวยงานและบุคลากรสาธารณสุข          การ

สร๎างองค์กรสํงเสรมิเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสํวน การสร๎างครอบครัวนักโภชนาการ   การ
สื่อสารความส าคัญของเด็กสูงดสีมสํวน 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพด๎านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานสํงเสริมสุขภาพด๎านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคูํมือการพัฒนาสูํองค์กรสํงเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการส าคัญและชุดกิจกรรมพืน้ฐานด๎านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 0-5 ปี  
สูงดีสมสํวน 

46.3* ร๎อยละ - 46.3 47.4 

สํวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ปี 

ชาย = 111** 
หญิง=109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- - - 

*ข๎อมูลรายงานจาก HDC ปี 2558 
**รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรํางกายครั้งท่ี 4 พ.ศ.2551-2552 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกุล   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า   นักโภชนาการ 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
 โทรสาร :  02-5904339  E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

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

     ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904327  โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339   E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า              นักโภชนาการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904327   โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339    E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

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

     กรมอนามัย 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) ระดับเขต (ตก.2) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 กลุ่มเดก็ปฐมวยั 0-5 ปี 

……………………………………………… 

ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงข้อมูลตามตารางในแบบ ตก. 1 และ 2 

ตารางในแบบ ตก.1             
A 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการข๎อมลู อ าเภอ1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน 
ทุกคนได๎รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการและ
พบสงสัยลาํช๎า(ตรวจครั้งแรก) 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 20 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

3. ร๎อยละของเดก็อาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือน
หมายถึง เดก็ที่ตรวจคดักรองพัฒนาการในครั้ง
แรกและพบสงสยัลาํช๎า ไดร๎ับการประเมิน
พัฒนาการซ้ าภายใน 30 วนั 

ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 90 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการข๎อมลู อ าเภอ1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน๎อยกวํา2,500 กรมั ไมํเกินร๎อยละ 7 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหวําง
คลอด 

ไมํเกิน 25 ตํอ
การเกิดมีชีพ

พันคน 

เปูาหมาย       
ผลงาน       

อัตราสํวน       
6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือ

เทํากับ 28 วัน 
ไมํเกิน 5 : 

1000 ทารกเกิด
มีชีพ 

เปูาหมาย       
ผลงาน       

อัตราสํวน       
7. ร๎อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากวํา 6 เดือน

กินนมแมํอยํางเดยีว 
ไมํน๎อยกวําร๎อย

ละ ๓๐ 
เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

๘. ร๎อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดสีมสํวน ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 51 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

หมายเหตุ : จังหวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ ไม่ต้องส่งข้อมูลให้ส่วนกลางเพื่อใช้วิเคราะห์การด าเนนิงาน 
เนื่องจากช่วงเวลาการออกตรวจในพื้นที่ รอบที่ 1 จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 2 แล้ว  จึงก าหนดให้ลงค่าผลงานของไตรมาส 1 ด้วย (คอลัมน์ A)  เพื่อการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการด าเนินงานซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามงานตาม PA ด้วย  ส่วนการลงพื้นที่ในรอบที่ 2 ก็มีก าหนดในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงใช้
ข้อมูล   ไตรมาสที่ 2 เป็นตัวเปรียบเทียบ  
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ตารางในแบบ ตก.2             

 B 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือน ทุกคนไดร๎ับการตรวจคดักรอง
พัฒนาการและพบสงสัยลําช๎า(ตรวจครั้งแรก) 

ไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 20 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

3. ร๎อยละของเดก็อาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือน
หมายถึง เดก็ที่ตรวจคดักรองพัฒนาการในครั้ง
แรกและพบสงสยัลาํช๎า ไดร๎ับการประเมิน
พัฒนาการซ้ าภายใน 30 วนั 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
90 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน๎อยกวํา2,500 กรมั ไมํเกินร๎อยละ 7 เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหวําง
คลอด 

ไมํเกิน 25 ตํอ
การเกิดมีชีพพัน

คน 

เปูาหมาย      
ผลงาน      

อัตราสํวน      
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ1  

ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 

ภาพรวมเขต 
-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือ
เทํากับ 28 วัน 

ไมํเกิน 5 : 1000 
ทารกเกิดมีชีพ 

เปูาหมาย      
ผลงาน      

อัตราสํวน      
7. ร๎อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากวํา 6 

เดือนกินนมแมํอยํางเดียว 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 

๓๐ 
เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

๘. ร๎อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดสีมสํวน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
51 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

การสรุปภาพรวมเขต ตามแบบ ตก. 2 ก าหนดขอบเขตของข้อมลูที่น ามาวิเคราะห์  
  - รอบ 1 ก าหนดการสรปุใช้ข้อมูลรอบ 6 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 1 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ   
  - รอบ 2 ก าหนดการสรุปใช้ข้อมูลรอบ 9 เดือน  โดยมีข้อมูลไตรมาส 2 เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
เป้าหมาย หมายถึง จ านวนคําของกลุํมเปูาหมาย  ซึ่งจะน ามาประกอบในการประมวลผลตัวช้ีวัด 
ผลงาน  หมายถึง  จ านวนเปูาหมายที่ผํานตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่ก าหนด 
ร้อยละ/ อัตรา  หมายถึง คําจากการประมวลผลตัวช้ีวัดนั้น 
ตัวอยําง   ตัวช้ีวัด “อัตราสํวนการตายมารดาไมํเกิน 20 ตํอการเกดิมีชีพแสนคน” 
เปูาหมาย คือ จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชํวงเวลาเดียวกัน 
ผลงาน    คือ จ านวนมารดาตายระหวํางการตั้งครรภ์ การคลอด หลงัคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตยุกเว๎นอุบัติเหตุ ในชํวงเวลาที่ก าหนด  
 ประมวลผล: อัตราตํอแสนประชากร  (ผลงาน / เปูาหมาย * 100,000) 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 

 
2. สถานการณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ 1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือน ทุกคนได๎รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการและพบสงสัยลําช๎า (ตรวจครั้งแรก) 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
20 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

3. ร๎อยละของเดก็อาย ุ9, 18, 30 และ 42 
เดือนหมายถึง เด็กทีต่รวจคดักรองพฒันาการ
ในครั้งแรกและพบสงสัยลําช๎า ได๎รบัการ
ประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วนั 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
90 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน๎อยกวํา 2,500 
กรัม 

ไมํเกินร๎อยละ 7 เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด
ระหวํางคลอด 
 

ไมํเกิน 25 ตํอการ
เกิดมีชีพพันคน 

เปูาหมาย       
ผลงาน       

อัตราสํวน       
6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือ

เทํากับ 28 วัน 
ไมํเกิน 5 : 1000 

ทารกเกิดมีชีพ 
เปูาหมาย       
ผลงาน       

อัตราสํวน       
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์เปูาหมาย รายการข๎อมลู อ าเภอ 1 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 2 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

7. ร๎อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากวํา 6 
เดือนกินนมแมํอยํางเดียว 

ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๓๐ 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

๘. ร๎อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดสีมสํวน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
51 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
ร๎อยละ       

 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
 (small success) 

1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard ประชุม รํวมกับ Service plan 
สาขาเด็กและคณะอนุกรรมการเดก็ปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและ
ขับเคลื่อนการสํงเสริมการเจริญเตบิโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช๎กลไกของ DHS สร๎างการมสีํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่นในการ
พัฒนาเด็กอยํางองค์รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      - อบรมนักสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 
        ปฐมวัยประจ าโรงพยาบาล 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
 (small success) 

      - อบรมหลักสตูรครูพี่เลีย้งเดก็ 
      - อบรมหลักสตูรมสินมแมํโรงพยาบาล  ชุมชน 
      - อบรมหลักสตูรนักสื่อสารตาม 
        กระบวนการโรงเรียนพํอแมํ 
1.4 มีการควบคมุการสํงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 

2.ระบบบริการที่มี
คุณภาพ 
 

2.1 หนํวยบริการฯทุกระดับให๎บรกิาร ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข๎าถึง เทําเทียม 
และสอดคล๎องกับมาตรฐานอนามยัแมํและเด็ก 
2.2 มีการจดัหนํวยบริการคลินิกสขุภาพเด็กดเีคลื่อนสูํชุมชน และศนูย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให๎ความรู๎ พํอ แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพํอ
แมํ เน๎นให๎พํอแมํ สามารถเฝูาระวงัพัฒนาการ การเจรญิเติบโตและการ
เจ็บปุวยของลูก โดยใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็กและคูํมือดูแลสขุภาพของ
ลกูและบันทึกข๎อมลูสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCCและศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ  สํงทีม
ประเมินมาตรฐานระดับจังหวัดประเมินซ้ า  สํงผลการประเมินฯไปยงัทีมศูนย์
อนามัยเขตสุํมประเมินและรับรองมาตรฐานฯ 
2.5 การสร๎างการมสีํวนรํวมของภาคีเครือขําย 

  

3.การสํงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี และลดปัจจยั
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพํอ แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็ก(โรงเรียนพํอแมํ) การเลีย้งดูเด็กด๎วย
กระบวนการ  กิน กอด เลํน เลํา  ในหนํวยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ดว๎ยสมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก 
3.2  จังหวัดมีการจดัมหกรรมชวนลูกเลํนตามรอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดว๎ยสื่อท๎องถิ่น  สื่อบุคคล เน๎น  การเลีย้งดู
เด็กด๎วยกระบวนการ กิน กอด เลนํ เลํา 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความเสี่ยง 

จากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
 (small success) 

3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT)เยี่ยมบ๎าน  ค๎นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสง
ตํอเข๎ารับการประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎าขึน้ทะเบียน
กระตุ๎นพัฒนาการ 

4.การจดัการ
ระบบข๎อมลูและ
การเฝาูระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุมํเสี่ยง (ทารกแรกเกดิน้ าหนัก≥2,500กรัม 
และทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) โดยใช๎คูํมือประเมินและคดักรองพัฒนาการ
เด็กกลุมํเสีย่ง (DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข๎อมูลบริการจาก  43 แฟูมสรุปวิเคราะห์ 3 เดอืน 
มีข๎อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช๎ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก๎ปญัหาและ
การปูองกัน ได๎แก ํ
1) ทารกคลอดกํอนก าหนด  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500กรัม  
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือน 
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎า, การแก๎ไขพัฒนาการเด็กสงสัยลําช๎า   
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพชํองปาก  
8) การได๎รับวัคซีนตามวัย เป็นต๎น 
4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยปี 2559  โดยการ
ส ารวจศูนย์อนามัยรํวมจังหวัด 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน    
2.ระบบบริการทีม่ีคุณภาพ    
3.การส่งเสริมพฤติกรรมสขุภาพที่ดี และลดปัจจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

 
 

  
 

4.การจัดการระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง    

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................................. .............................................
...................................................................................................................................... ................................................................................................................................. 

 

    ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

           โทร..................................... e-mail……………………………………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย 
2. สถานการณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

แบบ ตก. 2 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์

เปูาหมาย 
รายการข๎อมลู จว.1 

รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข๎อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

1. ร๎อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย   เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุก
คนได๎รบัการตรวจคดักรองพัฒนาการและพบสงสัย
ลําช๎า(ตรวจครั้งแรก) 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 20 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

3. ร๎อยละของเดก็อาย ุ9, 18, 30 และ 42 เดือนหมายถึง 
เด็กทีต่รวจคัดกรองพัฒนาการในครัง้แรกและพบสงสยั
ลําช๎า ได๎รับการประเมินพัฒนาการซ้ าภายใน 30 วัน 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 90 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

4. ทารกแรกเกิดน้ าหนักน๎อยกวํา2,500 กรมั ไมํเกิน 
ร๎อยละ 7 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

5. ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดระหวํางคลอด 
 

ไมํเกิน 25 
ตํอการเกิดมี
ชีพพันคน 

เปูาหมาย      
ผลงาน      

อัตราสํวน      
6. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน๎อยกวําหรือเทํากับ 

28 วัน 
ไมํเกิน 5 : 
1000 ทารก

เกิดมีชีพ 

เปูาหมาย      
ผลงาน      

อัตราสํวน      
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการข๎อมลู จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว. 
...... 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  
ข้อมูล 6 เดือน 
ต.ค.59-มี.ค.60 
รอบ 2 
ข๎อมูล 9 เดือน 
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูลเปรียบเทยีบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 -รอบ 2 ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– มี.ค.60) 

7. ร๎อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากวํา 6 เดือนกิน
นมแมํอยํางเดยีว 

ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ ๓๐ 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

๘. ร๎อยละเด็ก 0-๕ ปี สูงดสีมสํวน ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 51 

เปูาหมาย      
ผลงาน      
ร๎อยละ      

 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 

มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small success) 

1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
 

1.1 มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCHboard ประชุม รํวมกับ Service plan สาขาเด็กและ
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการสํงเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 3 เดือน 
1.2 ใช๎กลไกของ DHS สร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนและท๎องถิ่นในการพัฒนาเด็กอยํางองค์รวม 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
      - อบรมนักสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 
        ปฐมวัยประจ าโรงพยาบาล 
      - อบรมหลักสตูรครูพี่เลีย้งเดก็ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small success) 

      - อบรมหลักสตูรมสินมแม ํ
        โรงพยาบาลชุมชน 
      - อบรมหลักสตูรนักสื่อสารตาม 
        กระบวนการโรงเรียนพํอแมํ 
1.4 มีการควบคมุการสํงเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 

2.ระบบบริการที่มี
คุณภาพ 
 

2.1 หนํวยบริการฯทุกระดับให๎บรกิาร ตามชุดสิทธิประโยชน์ เข๎าถึง เทําเทียม และ
สอดคล๎องกับมาตรฐานอนามัยแมแํละเด็ก 
2.2 มีการจัดหนํวยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีเคลื่อนสูํชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3 จัดระบบการให๎ความรู๎ พํอ แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็กตามกระบวนการโรงเรียนพํอแมํ เน๎นให๎พํอ
แมํ สามารถเฝาูระวังพัฒนาการ การเจรญิเติบโตและการเจ็บปุวยของลูก โดยใช๎สมดุบันทึก
สุขภาพแมํและเด็กและคูํมือดูแลสขุภาพของลูกและบันทึกข๎อมลูสุขภาพลูก 
2.4 ประเมินตนเองตามมาตรฐาน WCCและศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ สงํทีมประเมินมาตรฐาน
ระดับจังหวดัประเมินซ้ า  สํงผลการประเมินฯไปยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุํมประเมินและ
รับรองมาตรฐานฯ 
2.5 การสร๎างการมสีํวนรํวมของภาคีเครือขําย 

  

3.การสํงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี และลดปัจจยั
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

3.1 มีแผนการสอนพํอ  แมํ ผู๎เลี้ยงดูเด็ก(โรงเรียนพํอแมํ) การเลี้ยงดูเด็กด๎วยกระบวนการ  กิน 
กอด เลํน เลํา  ในหนํวยบริการฯ ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล และครอบครัว ด๎วยสมุด
บันทึกสุขภาพแมํและเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเลํนตามรอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดว๎ยสื่อท๎องถิ่น  สื่อบุคคล เน๎น  การเลีย้งดูเด็กด๎วย
กระบวนการ กิน กอด เลํน เลํา 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT) เยี่ยมบ๎าน  ค๎นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนสงตํอเข๎ารับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสยัพัฒนาการลําช๎าขึ้นทะเบียนกระตุ๎นพัฒนาการ 
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มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ 

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small success) 

4.การจดัการ
ระบบข๎อมลูและ
การเฝาูระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุมํเสี่ยง (ทารกแรกเกดิน้ าหนัก≥2,500 กรัม และทารกแรก
เกิดขาดออกซิเจน) โดยใช๎คูํมือประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุํมเสี่ยง (DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข๎อมูลบริการจาก  43 แฟูมสรุปวิเคราะห์ 3 เดอืน 
มีข๎อมูลปัญหาสุขภาพของเด็ก ใช๎ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก๎ปญัหาและการปูองกัน 
ได๎แก ํ
1) ทารกคลอดกํอนก าหนด  
2) ทารกแรกเกิดน้ าหนัก≥2,500กรัม  
3) ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํอยํางเดียว 6 เดือน 
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการลําช๎า, การแก๎ไขพัฒนาการเด็กสงสัยลําช๎า   
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพชํองปาก  
8) การได๎รับวัคซีนตามวัย  เป็นตน๎ 
4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัยปี 2559  โดยการส ารวจศูนย์
อนามัยรํวมจังหวดั 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่ ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

1.ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

   

2.ระบบบริการที่มีคุณภาพ    
3.การสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลด
ปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 

 
 

  
 

4.การจัดการระบบข๎อมูลและการเฝูาระวัง    
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................... .
.................................................................................................................................. .............................................................................. ....................................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ............................................................................................. .............................................
................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
    1.1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ตัวช้ีวัด    1) ร๎อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสํวน (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 66) 
         2) ร๎อยละของเด็กกลุํมอายุ 0-12 ปีฟันดีไมํมีผุ (cavity free) (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 52) 
      3) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากวํา 15 ปี ไมํเกิน 5 ตํอแสนประชากร 
ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 
สถานการณ์  

จากการเฝูาระวังภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6 -14 ปี ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 
1  พบวําอยูํในเกณฑ์สูงดีสมสํวน ร๎อยละ 62.6 (จ านวน 1,416,480 คน) และภาคเรียนที่ 2 ร๎อยละ 64.2 
(จ านวน 682,030 คน) จากจ านวนนักเรียนที่ได๎รับการชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด 2,264,350 คน และ 
1,061,598 คน ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบข๎อมูลในปีการศึกษาเดียวกัน พบวํา เด็กวัยเรียนมีสํวนสูงดีและ
รูปรํางสมสํวนเพิ่มข้ึน ในปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร๎อยละ 64.2 (จ านวน 1,899,149 คน) จาก
จ านวนเด็กที่ชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด จ านวน 2,957,631 คน ถึงแม๎วําสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดี
สมสํวนยังคงที่ แตํจะเห็นได๎ชัดเจนวํากลุํมเปูาหมายมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น 

สํวนภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนในเด็กวัยเรียน ในปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 พบร๎อยละ 12.5 
(จ านวน 316,905 คน) และภาคเรียนที่ 2 พบร๎อยละ 12.2 (จ านวน 290,876 คน) จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ได๎รับการชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด จ านวน 2,545,072 คนและ 2,383,458 คนตามล าดับ 
สรุปได๎วําภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนลดลงในปีการศึกษาเดียวกัน สํวนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 พบร๎อยละ 
13.1 (จ านวน 3,717,44 คน)  จากจ านวนเด็กที่ชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูงทั้งหมด จ านวน2,828,565 คน 
ที่มา : รายงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปีพ.ศ. 2558 และ 2559 

การส ารวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) ของคนไทยระหวําง พ.ศ. 
2555-2557 พบวํา กลุํมประชากรที่มีอัตรา PA เฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุํมประชากรผู๎ใหญํวัยท างาน (25-59 ปี) 
เฉลี่ยร๎อยละ 69.7 รองลงมาได๎แกํ วัยรุํนและเยาวชน (อายุ 15-24 ปี) เฉลี่ยร๎อยละ 65.1 โดยแนวโน๎มการ
เปลี่ยนแปลงของทั้งสองกลุํมอายุนี้มีความเหมือนกันคือ เพ่ิมขึ้นระหวํางปี 2555 ถึง 2556 แตํลดลงเล็กน๎อยในปี 
2557 ขณะที่กลุํมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) และกลุํมวัยสูงอายุ มีอัตรา PA เฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ 63.8 และ 62.2
ตามล าดับ (ดังภาพแสดงร๎อยละของการท า PA ของประชากรไทยระหวํางปี 2555-2557 จ าแนกตามกลุํมอายุ) 

 
ที่มา : สถานการณ์ด๎านการมี PA ของคนไทยระหวํางพ.ศ. 2555-2557 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดลรํวมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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กรมอนามัย เห็นความส าคัญของปัญหาดังกลําว จึงได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์สํงเสริมสุขภาพ         
เด็กวัยเรียนให๎แข็งแรงและฉลาด เปูาประสงค์ คือ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ    
โดยก าหนดตัวชี้วัดเด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี สูงดีสมสํวน ร๎อยละ 66 และเด็กอายุ 12 ปี มีสํวนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ซึ่งเปูาหมายระยะยาวใน 20 ปีข๎างหน๎า ผู๎ชายและผู๎หญิงจะต๎องมีสํวนสูงเฉลี่ย 180 เซนติเมตร และ 170 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. สํงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวนและแก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง 
2. การคัดกรอง สํงตํอ การจัดการแก๎ไขปัญหา และคุณภาพข๎อมูลจากระบบ HDC 
3. มาตรการสํงเสริมกิจกรรมทางกาย 

 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
เขตสุขภาพและ
จังหวัดมีการ
ถํายทอดนโยบาย
และแนวทางให๎แกํ
พื้นที ่
 
 

1. พัฒนาเครือขํายโรงเรียนเด็กไทย 
    สุขภาพดี  
2. ขับเคลื่อนนโยบายดื่มนมแหํงชาติ 
    กิจกรรมทางกาย การแปรงฟัน 
    คุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล๎อม 
    ที่เอื้อตํอสุขภาพ 
3. สรา๎งความเข๎มแข็งให๎กับโรงเรยีนใน 
    การด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียน 
    สํงเสริมสุขภาพ 
4. สรา๎งการมสีํวนรํวมภาคีเครือขาํย  
    สํวนกลาง-เขต-จว.-รร.-สถานบริการ 
    สาธารณสุข จัดท าแนวทางการสํงเสริม 
    โภชนาการเด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวน 

1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ 
    ระดับจังหวัด (PM เด็กวัยเรียน) 
2. มีการจัดท าแผนงานหรือ 
    โครงการสํงเสริมเด็กวัยเรียน 
    สูงดีสมสํวนและแก๎ปญัหาเด็ก 
    อ๎วนกลุํมเสี่ยง 
3. การมสีํวนรํวมของภาค ี
    เครือขํายในการจัดท าแนว 
    ทางการสํงเสริมโภชนาการเด็ก 
    วัยเรียนสูงดสีมสํวน 

1. จังหวัดม ีPM เด็กวัยเรยีน 
    และคณะท างานรบัผิดชอบ 
    โครงการ 
2. แผนงานหรือโครงการ 
3. รายงานผลการตดิตามก ากบั 
    ในโรงเรียน 
4. การมสีํวนรํวมของภาค ี
    เครือขํายทุกภาคสํวนที ่
    เกี่ยวข๎องกับเด็กวัยเรียน 

เขตสุขภาพและ
จังหวัดมีการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพ้ืนท่ี 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
    ครู ผู๎ปกครอง และเครือขําย ในการ 
    ติดตามเฝูาระวังภาวะสุขภาพเด็ก 
    ของตนเองในชุมชน 
2. พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กผําน 
    นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มรู๎ เพื่อให๎ 
    เด็กมีศักยภาพในการเฝูาระวัง 
    สุขภาพของตนเอง (Self Care) 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพและ 
    สรุปผลรายงาน 
2. มีรายงานการน ากิจกรรมตาม 
    นโยบายลดเวลาเรียนเพิม่เวลา 
    รู๎ไปใช๎ในโรงเรียน 
3. รายงานการถํายทอดโปรแกรม 
    นักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน  
    (Smart Kids Coacher) สูํ 
    อ าเภอและต าบล 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
    บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง 
2. รายงานสรุปผลเฝูาระวัง 
    สุขภาพของนักเรียนที่มีความ 
    ครอบคลุมและมีคณุภาพ 
3. รายงานการถํายทอด 
    โปรแกรมนักจัดการน้ าหนัก 
    เด็กวัยเรียน (Smart Kids  
    Coacher) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
เขตสุขภาพและ
จังหวัดมีการ
ติดตามคุณภาพ
รายงานผํานระบบ 
HDC 

การรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ 
HDC 
 

มีรายงานโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบท่ีมีมาตรการสํงเสริม
เด็กสูงดสีมสํวน และแกไ๎ขปัญหา
ภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนผํานระบบ 
HDC และ Social network 

จังหวัดมีรายงานของโรงเรียนที่
มีมาตรการสํงเสริมเด็กสูงดสีม
สํวนและแก๎ปญัหาภาวะเริ่ม
อ๎วนและอ๎วน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เขตสุขภาพและ
จังหวัดมีการ
สื่อสารสาธารณะ 
เผยแพรํและ
ประชาสมัพันธ์ใน
พื้นที ่

สนับสนุนให๎หนํวยงานท่ีเกีย่วข๎องด๎าน
การสื่อสารสาธารณะ เผยแพรํ
ประชาสมัพันธ์ให๎เด็กวัยเรียนดืม่นมรส
จืดวันละ 2 แก๎ว มีกิจกรรมทางกาย วัน
ละ 60 นาที และการสํงเสรมิสุขภาพ
เด็กวัยเรียนแบบองค์รวม ผํานสื่อ 
Social media ทุกรูปแบบ 

วิธีการและรูปแบบการสื่อสาร
เผยแพรํและประชาสัมพันธ์    
ผําน  Social media  

ข๎อมูลเชิงประจักษ์ของวิธีการ
และรูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. มาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
เขตสุขภาพและ
จังหวัดมีการ
สํงเสริมกิจกรรม      
ทางกาย 

การขับเคลื่อนมหกรรมกระโดดโลดเต๎น
เลํนสนุกเพื่อเด็กไทยสูงดสีมสํวนแข็งแรง 

มีรายงานโรงเรียนที่จดักิจกรรม
ทางกาย เชํน กระโดดเชือกเต๎น
แอโรบิค และวิ่งเลํน ฯลฯ 
 

ข๎อมูลเชิงประจักษ์ของการจดั
กิจกรรมทางกายในโรงเรยีน
เปูาหมาย 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย ส านักโภชนาการ และกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ 
ส่วนที่

รับผิดชอบ 
1.น.ส.พรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการช านาญการ 

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

ประเด็นที่ 1 
และ 2 
 

2.น.ส.ใจรัก  ลอยสงเคราะห ์ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ 

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

ประเด็นที่ 1 
และ 2 
 

3.นางนภัสบงกช  ศุภะพิชน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองกจิกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

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

ประเด็นที่ 3  
 

3.น.ส.ขนิษฐา ระโหฐาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

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

ประเด็นที่ 3 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 

หมวด  Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 

เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
ภาวะเต้ีย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่่ากว่า – 2 S.D. แสดงว่าเด็ก
เติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิง
การเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
ภาวะผอม  หมายถึ ง  น้่ าหนักของ เด็ ก เมื่ อ เทียบกับเกณฑ์ส่ วนสู ง เดี ยวกัน  มีค่ าต่่ ากว่ า  
–2 S.D. แสดงว่าเด็กมีน้่าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรม
อนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  กรมอนามัย ปี 
2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้่าหนักอยู่ในระดับสม
ส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปีเต็ม ถึง 
12 ปี 11 เดือน 29 วัน))   

เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

60  
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ  

64 

1. ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-14 
ปี) สูงดีสมส่วน 

66 68 70 72 74 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส 

มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3) 
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วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
สุ่มสา่รวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอาย ุ12 ปี 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การส่ารวจภาวะโภชนาการร่วมกบัการส่ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 

รายการข้อมูล 3 A3 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

รายการข้อมูล 4 A4 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 

รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวดัส่วนสูง  

รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 

รายการข้อมูล 7 B1 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้่าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 

รายการข้อมูล 8 B2 = จ่านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 
รายการข้อมูล 9 B3 = จ่านวนประชากรชายอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 10 B4 = จ่านวนประชากรหญิงอาย ุ12 ปีท่ีไดร้ับการวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสว่น               = (A1/B1) x 100 

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

ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : 
ภาคเรยีนที่ 1 ระยะเวลาของการช่ังน้่าหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 ระยะเวลาของการช่ังน้่าหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.) 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.    
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค. 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2560 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.59) 

ขั้นตอนท่ี 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5 

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

ขั้นตอนท่ี 1-3.1 ขั้นตอนท่ี 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3.3 

ส่ารวจเพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน (Baseline data) 
ทีแ่สดงให้เห็นแนวโน้ม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
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(ภาค 2 ปีกศ.60) (ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5 

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

ขั้นตอนท่ี 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.61) 

ขั้นตอนท่ี 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5 

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

ขั้นตอนท่ี 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.62) 

ขั้นตอนท่ี 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5 

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

ขั้นตอนท่ี 1-3.1 

(ภาค 2 ปีกศ.63) 

ขั้นตอนท่ี 3.2, 4 และ 5 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 3.3 

(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5 
 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1  จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดท่าแผนการส่งเสรมิ ควบคุม ป้องกัน   
และแก้ไขปญัหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรยีนระดับเขต ระดับจังหวัดโดย  PM จังหวัด 
ขั้นตอนที ่2  จังหวัดมีฐานข้อมลูภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และน่าข้อมลู 
ไปใช้ในการจัดการปญัหาในพ้ืนท่ีทุกระดับ  
ขั้นตอนที่ 3  สถานการณภ์าวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง 

       3.1จังหวัดมีการช่ังน้่าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการและคัดกรอง
เด็กกลุม่เสีย่ง 

       3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., 
ธ.ค. ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตดั
ข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 1 ม.ค. 2560  

       3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยน่าเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., 
ก.ค. ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย. ส่วนกลางจะตดั
ข้อมูลรายงาน ณ วันท่ี 1 ส.ค. 2560   
ขั้นตอนที่ 4  จังหวัดมีการด่าเนินการ ดังนี ้

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

ด่า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข 
(service plan) คลินิก DPAC ติดตามและรายงานผล 

4.4 รายงานตามระบบ 
ขั้นตอนที่ 5  จังหวัดมีรายงาน ดังนี ้ 

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

แกนน่านักเรียนดา้นการจดัการน้่าหนักในเด็กวัยเรยีน  (Smart Kids Leader)   
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เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด่าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน 
2. หนงัสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
3. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรยีน 
4. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและคลินิก 

DPAC 
5. คู่มือนักจัดการน้า่หนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้่าหนักกินพอดีไม่มีอ้วน 
8. หนังสืออยากผอม...มาลองท่าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส่าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
9. หนังสือผักผลไม้สรีุ้ง 
10. หนังสือข้อแนะน่าการออกก่าลังกายส่าหรับเด็กวยัเรยีน 
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
12. แผ่นพับผักผลไม้สรีุ้ง 
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน 
14. แผ่นพับการออกก่าลังกายส่าหรับนักเรียน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 64 ร้อยละ - 64 63.9 

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม - ร้อยละ - 5.2 - 

เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน 17.0 ร้อยละ 8.8 9.5 12.4 

เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย - ร้อยละ - 7.5 - 

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ป ี
-ชาย 
-หญิง 

 
148.2 
151.1 

 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- - - 

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

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

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

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

กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

ส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ ส่านักโภชนาการ กรมอนามยั 
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(ระดับส่วนกลาง) โทรศัพท์ท่ีท่างาน : 02-5904336 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

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

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

กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ           นักโภชนาการช่านาญการพิเศษ 

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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แบบรายงานการตรวจราชการ  
จังหวัด.......................... เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่…........................ 

คณะที่ 1 การส่งเสรมิสุขภาพป้องกันโรคและการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
………………………………………………………………… 

ประเด็นการตรวจราชการ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวน 
 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 1. สํงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสํวนและแก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง 
 2. การคัดกรอง สํงตํอ การจัดการแก๎ไขปัญหา และคุณภาพข๎อมูลจากระบบ HDC 
  

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 

(1) 
ข้อสังเกต ปัญหา 

อุปสรรค 
(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือ

ผู้บริหาร 
(4) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. สํงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวํนและแก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง 
1. เขตสุขภาพและจังหวัดมีการถํายทอดนโยบายและแนวทางการ

สํงเสริมเด็กวัยเรยีนสูงดสีมสํวนและการแก๎ปัญหาเด็กอ๎วนกลุํมสีย่ง
ให๎แกํพ้ืนท่ี  

   

2. แผนงานโครงการสํงเสริมเด็กสูงดสีมสํวน และการแก๎ปัญหาเด็กอ๎วน
กลุํมสีย่ง โดย PM วัยเรียนจังหวัด หรือ PM วัยเรียนอ าเภอ 

   

3. การถํายทอดโปรแกรมนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids 
Coacher: SKC)  สูํโรงเรียนเปาูหมายและสถานบริการสาธารณสุข 

   

4. การรณรงค์และสื่อสารในพื้นที ่
4.1 การดื่มนมทุกวันอยํางน๎อย วันละ 2 แก๎ว 
4.2 การมีกิจกรรมทางกายทุกวันอยํางน๎อย 60 นาท ี

   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคดักรอง สํงตํอ การจดัการแก๎ไขปัญหา และคุณภาพข๎อมูลจากระบบ HDC 
1. โรงเรียนทีม่ีเด็กภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วน ร๎อยละ10 คัดกรองและ

จัดการน้ าหนัก 
   - เด็กกลุํมเสีย่งไดร๎ับการตรวจ obesity sign  
1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวตัิเจ็บปุวยครอบครัว 
   - การสํงตํอเข๎าระบบ Service plan และคลินิก DPAC 

   

2. รายงานผลจ านวนเด็กอ๎วนกลุํมเสีย่งท่ีได๎รับการคัดกรอง สํงตํอเข๎า
ระบบ service plan 

   

3. ระบบฐานข๎อมลูภาวะโภชนาการเด็กวัยเรยีน และการน าข๎อมูลไปใช๎
ในการจัดการปญัหาในพ้ืนท่ี 

   

4. รายงานภาวะโภชนาการเด็กวัยเรยีน ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ผํานระบบ HDC 

   

5. การติดตามผลการชั่งน้ าหนักวัดสวํนสูง ปีละ 2 ครั้ง 
-ภาคเรียนท่ี 1: พ.ค.-ก.ค. 
-ภาคเรียนท่ี 2: ต.ค.-ธ.ค. 
เน้น 1) ความครอบคลมุ 
      2) มาตรฐานการใช๎เครื่องมือและวิธีการประเมิน 

   

ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ประเด็นการ

ประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน 

1. แผนงาน และกิจกรรม
ส าคัญ การสํงเสริมเด็ก สูงดี
สมสํวน และแกไ๎ขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ (อ๎วน 
ผอม เตี้ย) ระดับจังหวัดและ
อ าเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
แผนงาน ระดับจังหวัด  

(ชื่อแผนงาน) 
ระดับอ าเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.สํงเสริมเด็กสูงดีสมสํวน   
2.แก๎ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเร่ิมอ๎วนและอว๎น   
  2.2 เด็กผอมเตี้ย   

 

2.กิจกรรมส าคญั/กระบวนการด าเนนิงาน : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
กระบวนการ กิจกรรมส าคัญ 

ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
1.สํงเสริมเด็กสูงดีสมสํวน   
2.แก๎ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเร่ิมอ๎วนและอว๎น   
  2.2 เด็กผอมเตี้ย   

 

2. ภาวะโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.ความครอบคลมุของการชั่งน้ าหนักและวัดสํวนสูง 
  ภาคเรียนท่ี .................. ปีการศกึษา ....................... 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
ในพื้นที่ 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได๎รับ
การชั่ง นน.และวัด สส. 

(คน) 

ความครอบคลุม 
(ร๎อยละ) 

   

2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสํวน เริ่มอ๎วนและอ๎วน ผอม เต้ีย 

จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ จ านวน 
(คน) 

ร๎อยละ 

        

3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
   3.1 สูงดีสมสํวน (น้ าหนักตามเกณฑ์สํวนสูง (W/H) และสวํนสูงตาม  
         เกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 
จ านวน (คน) ร๎อยละ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

    

   3.2 ภาวะเร่ิมอว๎นและอว๎น (น้ าหนกัตามเกณฑ์สํวนสูง (W/H) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร๎อยละ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

    

   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑอ์าย ุ(W/H) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร๎อยละ จ านวน (คน) ร๎อยละ 

    

   3.4 ภาวะเต้ีย (สํวนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ) 
ภาคเรียนที่ 1 (ปี พ.ศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปี พ.ศ.59) 

จ านวน (คน) ร๎อยละ จ านวน (คน) ร๎อยละ 
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ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

3. การคัดกรอง สํงตํอเด็กอ๎วน 
กลุํมเสี่ยงจากสถานศึกษา
เข๎าระบบ Service plan 
และคลินิก DPAC 
 

 1.จ านวนโรงเรียนมีการคดักรอง สํงตํอ เด็กอ๎วนกลุมํเสีย่ง      
    ...............................แหํง 
2.เด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงจากโรงเรยีน (ข๎อ1) ได๎รับการคัดกรอง สํงตํอ 
  จ านวน.......................คน 
3.จ านวนเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงที่รับสํงตํอไปยังสถานบริการสาธารณสุข 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 

     
4. โรงเรียนในพื้นที่มี

กระบวนการหรือกิจกรรมที่
มุํงเน๎นเพื่อเด็กสูงดีสมสํวน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวน
โรงเรียน
ทั้งหมดใน
พื้นที่  

(แหํง) 

จ านวนโรงเรียนที่มี
กระบวนการ/กิจกรรมมุํงเน๎น
เพื่อเด็กสูงดีสมสํวน (ด าเนินงาน
ตาม 5 ข้ันตอน:ตาม
รายละเอียดแนบท๎าย)               
             (แหํง) 

 
 
 

ร๎อย
ละ 

ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยายโอกาส    

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.-3)     
5. การคัดกรอง สํงตํอเด็กอ๎วน 

กลุํมเสี่ยงจากสถานศึกษา
เข๎าระบบ Service plan 
และคลินิก DPAC 

 1.จ านวนโรงเรียนมีการคดักรอง สํงตํอ เด็กอ๎วนกลุมํเสีย่ง      
    ...............................แหํง 
2.เด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงจากโรงเรยีน (ข๎อ1) ได๎รับการคัดกรอง สํงตํอ 
  จ านวน.......................คน 
3.จ านวนเด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยงที่รับสํงตํอไปยังสถานบริการสาธารณสุข 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 

    
 

 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

ส่วนที่ 4 ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

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

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

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

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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     ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด าเนินการต่อ 

   
   
   
   

   
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

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

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

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

ผู้รายงาน  ชื่อ........................................สกุล..................................ต าแหนํง...........................โทร...... ................ 
e-mail :............................................................ วัน / เดือน / ปี.................. ................................................. 

 

 (เอกสารแนบท้าย) 

กระบวนการที่มุ่งเน้นเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

ขั้นตอน รายละเอียดกระบวนการ 

1. โรงเรียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และจัดท าแผนการสํงเสริมควบคุมปูองกันและแก๎ไขปัญหาภาวะ 
ทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

2. โรงเรียนมีฐานข๎อมูลภาวะโภชนาการทุกระดับ: สูงดีสมสวํน อ๎วน ผอม เตี้ย และน าข๎อมูลไปใช๎ในการ
จัดการปัญหา                  

3. 3.1 โรงเรียนมีการชัง่น้ าหนัก วดัสํวนสงู และรายงานสถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปลีะ 2 คร้ัง  
     - รายงานรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559    
     - รายงานรอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
3.2 โรงเรียนมีการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559) 
เพื่อดูแนวโน๎มของสถานการณ์ภาวะโภชนาการทั้ง 2 ภาคเรียน 

4. 
 

โรงเรียนมีการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 การสํงเสริมให๎เด็กมีสํวนสูงระดับดี และรูปรํางสมสํวน 
 4.2 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ๎วน เตี้ย) 
 4.3 มีการคัดกรอง สํงตํอ เด็กอ๎วนกลุํมเสี่ยง  โดยการตรวจ obesity sign 1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ  
      3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บปุวยครอบครัว และสํงตํอสถานบริการสาธารณสุข (service plan)   
      หรือคลินิก DPAC (ตามรายละเอียดในคูํมือการคัดกรอง) 
 4.4 ติดตามและรายงานผล สํงสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ 

5. โรงเรียนมีรายงานจ านวนแกนน านักเรียนด๎านการจัดการน้ าหนักในเด็กวัยเรียน  (Smart Kids Leader) 
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ตัวช้ีวัด    1) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
สถานการณ ์

ฟันผุเป็นโรคเรื้อรังที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมวัย  
โดยเฉพาะในวัยเด็กท าให๎ไมํสามารถเคี้ยวอาหารได๎ตามปกติ  สํงผลให๎เกิดภาวะทุพโภชนาการ (ผอม เตี้ย) 
มากกวําเด็กท่ีไมํมีฟันผุ  รวมทั้งสํงผลตํอการเรียนของนักเรียนด๎วย  เด็กไทยเริ่มพบฟันผุได๎ตั้งแตํอายุ 9 เดือน
และจะเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุที่เพ่ิมขึ้น 

จากข๎อมูลเฝูาระวังสุขภาพชํองปากและปัจจัยเสี่ยงในปี 2559 พบวําเด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก
ฟันผุร๎อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 มีแนวโน๎มคงที่ เขตที่พบวําปราศจากฟันผุมากที่สุด คือ      
เขตสุขภาพท่ี 1 ร๎อยละ 53 และ ปราศจากฟันผุน๎อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 9 ร๎อยละ 37  ปัจจัยส าคัญที่ท า
ให๎เกิดโรคฟันผุคือการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ผสมน้ าตาลและไมํท าความสะอาดฟันอยํางสม่ าเสมอ  
ได๎แกํ ร๎อยละ 58 และร๎อยละ 50 ดื่มน้ าหวานและน้ าอัดลมมากกวํา 3 วันตํอสัปดาห์ ร๎อยละ 63 บริโภค
ขนมและเครื่องดื่มระหวํางมืออีกท้ังร๎อยละ 22 ไมํแปรงฟันกํอนนอน   

ดังนั้น ในการสร๎างเสริมสุขภาพเด็กต๎องอาศัยความรํวมมือของผู๎ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและ
โรงเรียนในการดูแลเด็ก มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอสุขภาพ ควบคูํกับการจัดบริการสุขภาพชํองปากโดย
บุคลากรสาธารณสุข พร๎อมกับพัฒนาศักยภาพนักเรียนให๎มีทักษะในการดูแลสุขภาพชํองปากและเกิดทันต    
สุขนิสัยที่ดีเมื่อเติบใหญํตํอไป  
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคในชํองปาก เพ่ือให๎เด็กปราศจากฟันผุ 
2. ควบคุมโรคในชํองปากและลดการสูญเสียฟันแท๎ในเด็กอายุ 12 ปี 
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอทันตสุขภาพในโรงเรียน  เชํน โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม และลดอาหาร 
   เสี่ยงตํอทันตสุขภาพ (ให๎เพ่ิมการรับประทานผักและผลไม๎ชํวงรับประทานอาหารกลางวันและอาหารวําง) 
 

เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. การส่งเสรมิสขุภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
ร๎อยละเด็ก
กลุํมอายุ 0 -
12 ปีฟันดีไมํ
มีผุ (cavity 
free) ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 
52 (เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ2) 

เฝูาระวังและ
สํงเสริมทันต-
สุขภาพเด็ก 
0-12 ป ี

ใน WCC  
1. มีการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและ   
    บุคลากรสาธารณสุขให๎สามารถดูแล 
    สุขภาพชํองปากเด็กปฐมวัย 
2. จัดระบบให๎มีการให๎บริการครอบคลุมทุก 
    รพ.สต.โดยให๎มีกิจกรรม 
    - ตรวจสุขภาพชํองปาก ประเมินความเสี่ยง 
      ตํอฟันผุ ตามชํวงเวลาที่เด็กมารับบริการ 
- เมื่อพบเด็กมีความเสีย่ง (มีคราบจุลินทรีย์    
  มีฟันผุระยะแรกเป็นรอยขาวขุํน มีพฤติกรรม 
  บริโภคไมํเหมาะสม)ให๎แนะน าผูป๎กครอง 
  และทาฟลูออไรด ์
  วาร์นิชปูองกันฟันผุ 
 

ไตรมาส 1,2 
เด็กได๎รับบริการสํงเสริมปูองกันเพ่ิมขึ้น โดย
ดูจาก 
1. ร๎อยละของเด็ก 0-2 ปี ไดร๎ับการตรวจ 
    สุขภาพชํองปาก  (ไมํน๎อยกวํา25%) 
2. ร๎อยละของเด็ก 0-2 ปี ผู๎ปกครองได๎รับ 
    การฝึกแปรงฟันโดยลงมือปฏิบตัิ 
3. ร๎อยละของเด็ก 0-2 ปีเคลือบ/ทา 
    ฟลูออไรด์เฉพาะที ่
ไตรมาสที่ 3,4 
-ร๎อยละเด็กอายุ 18 เดือน ปราศจากฟันผุ 
(ไมํลดลงจากปี 2559) 
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เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

  - ฝึกทักษะการแปรงฟันเด็กโดยให๎ผู๎ปกครอง 
  ลงมือปฏิบัติจริงและติดตามแก๎ปญัหา 
  เพื่อให๎ผู๎ปกครองสามารถแปรงฟันให๎เด็ก 
   ได๎สะอาดทุกวัน 
- มีระบบตดิตามเด็กท่ีไมํมารับบรกิาร 
3. มีการติดตาม สนับสนุนโดย CUP/สสจ. 

 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1. พัฒนาศักยภาพครูพี่เลีย้งให๎สามารถดูแล 
    สุขภาพชํองปากเด็กปฐมวัย 
2. จัดระบบให๎มีการให๎บริการครอบคลุมทุก 
    แหํง โดยมีกิจกรรม 
    - ตรวจสุขภาพชํองปากเด็กทุกคนภาค 
      เรียนละ 1 ครั้ง 
    - ทาฟลูออไรด์วาร์นิชในกลุํมเสี่ยงฟันผ ุ

ไตรมาส 1,2 
เด็กได๎รับบริการสํงเสริมปูองกันเพ่ิมขึ้น โดย
ดูจาก 
1. ร๎อยละของเด็ก 3-5 ปีได๎รับการตรวจ 
    สุขภาพชํองปาก 
2. ร๎อยละของเด็ก 3-5 ปีเคลือบ/ทา 
    ฟลูออไรด์เฉพาะที ่
ไตรมาสที่ 3,4 
ร๎อยละ 50 ของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผ ุ

  โรงเรียนประถมศึกษา 
1. ประสานความรํวมมือและคืนขอ๎มูล 
    สุขภาพชํองปากนักเรียนให๎กับโรงเรียน 
    และผู๎ปกครองเพื่อรํวมกันแกไ๎ขปัญหา  
    เด็กฟันผุ 
2. จัดระบบบริการสํงเสริมสุขภาพชํองปาก 
    ครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยม ี
    - ตรวจสุขภาพชํองปากเด็กชั้นอนุบาล – 
      ช้ัน ป.6 อยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง 
    - ฝึกเด็กแปรงฟันให๎มีคณุภาพด๎วยยาส ี
      ฟันผสมฟลูออไรด์ (แปรงฟัน 222)  
    - บริการเคลือบหลมุรํองฟันในฟันกรามซี ่
      ที่ 1 และซี่ที่ 2 
    - บริการเคลือบฟลูออไรด์ในกลุํมที่ม ี
      ความเสี่ยงตํอการเกดิฟันผุสูง 
3. CUP/สสจ.สุํมประเมินการยึดตดิการ 
    เคลือบหลุมรํองฟัน 

ไตรมาส 1,2 
เด็กอายุ 6-12 ปไีดร๎ับบริการสํงเสริม
ปูองกันเพ่ิมขึ้น โดยดูจาก 
1. ร๎อยละของเด็กอาย6ุปีได๎รับการตรวจ 
    สุขภาพชํองปาก 
2. ร๎อยละของเด็กอาย9ุปีได๎รับการตรวจ 
    สุขภาพชํองปาก 
3. ร๎อยละของเด็กอาย6ุปีได๎รับการเคลือบ 
    หลุมรํองฟัน 
4. ร๎อยละ 60 ของเด็กอายุ 6-12 ปีไดร๎ับ  
    บริการสํงเสริมปูองกัน 
ไตรมาสที่ 3,4 
ร๎อยละ 50 ของเด็กอายุ 12 ปีปราศจาก
ฟันผุ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสญูเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
 เพิ่มการเข๎าถึง

บริการ 
ทันตกรรมเพื่อ
ลดการสูญเสยี
ฟันในกลุํมอายุ 
3-12 ป ี

โรงพยาบาลและ รพ.สต. 
มีการจัดระบบบริการทันตกรรมครอบคลุม
ทั้งอ าเภอ โดยเน๎นการบูรณะฟันเพื่อลดการ
สูญเสียฟัน เชํนบูรณะฟันด๎วยเรซนิเพื่อการ
ปูองกัน (PRR), อุดฟัน ฯลฯ 
 
 

ไตรมาส 1,2 
เด็กอายุ 3-12 ปไีดร๎ับบริการทันตกรรม
เพิ่มขึ้น โดยดูจาก 
1.ร๎อยละของเด็ก 3-5 ปีได๎รับบรกิาร 
ทันตกรรม 
2.ร๎อยละ 60 ของเด็กอายุ 6-12 ปีได๎รับ
บริการทันตกรรม 
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เป้าหมาย มาตรการ
ด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ไตรมาสที่ 3,4 
ร๎อยละ 50 ของเด็กอายุ 12 ปีปราศจาก
ฟันผุ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. ขยายความครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพใน ศพด.และโรงเรียน   
 จัดสิ่งแวดล๎อม

ที่เอื้อตํอ 
สุขภาพใน 
ศพด. และ
โรงเรียน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษา 
รํวมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการติดตามก ากับและขยาย
ความครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีเอื้อ
ตํอสุขภาพใน ศพด. และโรงเรียน ดังนี้ 
1. ไมมํีการจ าหนํายน้ าอัดลม ลูกอม ขนม 
    กรุบกรอบและเครื่องดื่มที่มสีํวนผสมของ 
    น้ าตาลเกิน 5%  
2. มีการจัดน้ าดืม่สะอาดให๎กับเดก็ 
3. มีการจัดผลไม๎ให๎เด็กใน ศพด. และ   
    โรงเรียนเพิ่มขึ้น  
    (ใน ศพด.อยํางน๎อย 3 วัน/สัปดาห์)  

 
 
1. ร๎อยละ 75 ของโรงเรยีนปลอดน้ าอัดลม  
    ลูกอม ขนมกรุบกรอบและเครือ่งดื่มที่มี 
    สํวนผสมของน้ าตาลเกิน 5% 
2. ร๎อยละ 75 ของโรงเรยีนจัดน้ าดื่มสะอาด    
    ให๎กับนักเรียน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย  ส านักทันตสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/หนํวยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
/e-mail address 

ประเด็น/สํวนท่ี
รับผิดชอบ 

ทพญ.ศรีสดุา ลลีะศิธร 
 

ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
 

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

ทั้ง 3 ประเด็น 

ทพญ.กันยา บุญธรรม ทันตแพทย์ช านาญการ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
 

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

ทั้ง 3 ประเด็น 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

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

มีความพิการ 
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู๎ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท๎ในชํองปากท่ีปกติ หรือผุและได๎รับการรักษาแล๎ว 
โดยไมํมีความจ าเป็นต๎องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 

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

ร้อยละ 52 ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60  

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคในชํองปากและลดการสญูเสยีฟันแท๎ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กกลุมํอายุ 12 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เจ๎าหน๎าท่ีหนํวยบริการบันทึกข๎อมลูในแฟูมService และ Dental ในฐานข๎อมูล 43 แฟูม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข๎อมูล 43 แฟูมรวบรวมโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

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

ร๎อยละ เด็ก 6-12 ปี ได๎รับบริการทันตกรรม 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

40 45 50 55 60 
 

 5 เดือนหลัง  (มีนาคม 2560 –กรกฏาคม 2560) ผลงานร๎อยละเด็กกลุํมอายุ 12 ปีฟันดีไมํมีผุ (cavity free) 
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 ระดับ4 ระดับ5 

- - 52 53 54 
มาตรการส าคัญ (PIRAB)ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
 P : ใช๎กลไกการประสานงานกับหนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น, กระทรวงศึกษาธิการทุกระดบัระดับ เชํน ส านัก 
พัฒนากิจกรรมนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.), ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 (สพป.) และเครือขํายโรงเรียน ไดแ๎กํ เครือขํายเด็กไทยฟันดี 
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I : ประสานแหลํงทรัพยากรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ๎งถิ่นและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 
R : ประกาศความรํวมมือจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องโรงเรียนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบ 
กรอบและเครื่องดื่มทีม่ีน้ าตาลสูง, ชุดสิทธิประโยชน์ในการรับบริการรักษาใน UC ในเด็กอายุ 0-5 ปี และ 6-24 ปี,ก ากับ 
    ติดตามผําน MCH board 
A : รณรงค์สร๎างกระแสและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ผาํนเวทีแลกเปลี่ยนเครือขํายเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีสือ่สารผํานชํองทาง 
     ตํางๆเชํน Website, Facebook, เอกสารสื่ออีเลกทรอนิกส ์
B : สํงเสริมทักษะการดูแลสุขภาพชํองปากตนเอง จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”๎และฝึกอบรมในระดับพ้ืนท่ี 
Small Success 

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

- ประชุมชีแ้จงแนวทางการ
ด าเนินงานสํงเสรมิทันต
สุขภาพแกํศูนย์อนามัยและ
จังหวัด 

- ปรับปรุงเกณฑศ์ูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก, โรงเรียนสํงเสริมเสรมิ
สุขภาพ(เด็กวัยเรียนสามารถ
แปรงฟันด๎วยตนเองได๎อยํางมี
คุณภาพ) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ๎ครือขําย
เด็กไทยฟันดี สุขภาพ
ด ี

- เยี่ยมเสรมิพลังจากทีม
สํวนกลาง 

 

- ส ารวจพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึง
ประสงค์ของ
นักเรียนประถม 
ศึกษา 

- เยี่ยมเสริมพลังจาก
ทีม 
  สํวนกลาง 

 

-ประเมินผลการ
ด าเนินงานจากข๎อมลู 
HDCและการส ารวจ
สุขภาพชํองปากระดับ
จังหวัด 
- สรุปผลส ารวจพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
- พัฒนาฐานข๎อมูล 
สุขภาพเด็กวัยเรยีนอยําง
เป็นระบบ 
- รายงานผลงานเด็กอายุ 
12 ปีฟันดไีมมํีผุ ร๎อยละ 
52 

เขตสุขภาพ/
ศอ. 
 
 

- กระตุ๎นและคดัเลือกโรงเรยีน
เครือขําย  

- ขยายความครอบคลมุ
โรงเรียนปลอดน้ าอดัลมฯ 

- รํวมนิเทศกับผูต๎รวจ
ราชการกระทรวง 

- รายงานผํานระบบ 
  รายงาน/การนเิทศ 
- รํวมส ารวจ

พฤติกรรมพึง
ประสงค์แบบ
บูรณาการ  

- รายงานผํานระบบ
รายงาน/การนิเทศ 

สสจ./ 
รพศ.รพท./
รพช./ 
รพ.สต. 

- ประสานความรํวมมือและคืน
ข๎อมูลสุขภาพชํองปาก
นักเรียนให๎กับ สพป.,ครู
ผู๎บริหารโรงเรียนและ
ผู๎ปกครองเพื่อรํวมกันแกไ๎ข
ปัญหาเด็กฟันผ ุ

- ประชุม CUP เพื่อจัดท าแผน
แก๎ปัญหาเด็กฟันผ ุ

- พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร,
บุคลากรสาธารณสุขและครูพี่
เลี้ยงให๎สามารถดูแลสุขภาพ
ชํองปากเด็กปฐมวัย 

- สุํมส ารวจโรงเรยีนปลอด
น้ าอัดลมฯ 

- จัดระบบบริการสุขภาพชํอง

- นิเทศ ติดตาม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงานทันต
สาธารณสุขใน 
รพ.สต. 

- สุํมประเมินการยดึ 
ติดบริการเคลือบหลมุ
รํองฟัน 

- ประเมินผลงานรอบ 
  6 เดือนและ 
  ปรับปรุงการท างาน 
 

- ส ารวจสุขภาพชํอง
ปาก 
  ระดับจังหวัด 
- รายงานผํานระบบ 
  รายงาน/การนเิทศ 
 

- รายงานผํานระบบ
รายงาน/การนิเทศ 
- ประเมินผลกา
ด าเนินงานป ี2560 
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ปากแกํเด็ก 0-12 ปีท้ังใน 
WCC, ศพด.และโรงเรียน 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพชํองปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไมํมีผุ) 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขประจ าปี 2560 

2. มาตรฐานการท างาน(Quality standard) การสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคด๎าน
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ 

3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ด๎านทันตสุขภาพ   
4. หนังสือส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแหํงชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555 
5. คูํมือประเมินเครือขํายโรงเรียนเดก็ไทยฟันฟันด ี
6. คูํมือสร๎างความเข๎มแข็งโรงเรียนตน๎แบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
7. เอกสารเครือขํายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 
8. คูํมือ แนวทางการด าเนินงานสํงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANCคุณภาพ  WCC

คุณภาพ  ศพด.คณุภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ 
2544 2550 2555 

กลุํมอายุ 12 ปีไมํมีฟันผ ุ ร๎อยละ na 47.0 49.4 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
     

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

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

3. นส.ถิรวรรณ รานวล    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904213 
โทรศัพท์มือถือ : 0879692995   โทรสาร : 02-5904203      
E-mail : namkajeab2012@gmail.com 

กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

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

กรมอนามัย 
 

หมายเหตุ เป็นตัวช้ีวัดทีผู่๎ตรวจราชการกระทรวงฯ ตดิตาม 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุํมวัย (ด๎านสุขภาพ) ร๎อยละเด็กกลุํมอายุ 0-12 ปีฟันดีไมํมีผุ  

(cavity free) 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

…………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคในชํองปาก เพ่ือให๎เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 ควบคุมโรคในชํองปากและลดการสูญเสียฟันแท๎ในเด็กอายุ 12 ปี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

กลุ่มอายุ 
ตัวช้ีวัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

อ าเภอ.... อ าเภอ.... อ าเภอ.... อ าเภอ.... จังหวัด....... 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

๑๘ เดือน ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

ร๎อยละเด็ก
ได๎รับการแปรง
ฟันจาก
ผู๎ปกครอง 

              

 

3 ปี รอ๎ยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

6 ปี (ป.1)  ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันน้ านม 

              
 

ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

12 ปี  ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

ร๎อยละเด็กฟันดี
ไมํมีผุ (cavity 
free) 

              
 

 ร๎อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ 

              
 

 ร๎อยละเด็ก
แปรงฟันกํอน
นอนทุกวัน 

              
 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช๎ข๎อมูล ปี 2558 – 2560 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี 
1 ร๎อยละของเด็ก0-

2 ปี ผู๎ปกครอง
ได๎รับการฝึกแปรง
ฟันโดยลงมือ
ปฏิบัต ิ

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของเด็ก 0-
2 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
1 ร๎อยละของเด็ก 3-

5 ปีไดร๎ับการ
ตรวจสุขภาพชํอง
ปาก 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของเด็ก 3-
5 ปีเคลือบ/ทา
ฟลูออไรดเ์ฉพาะที ่

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

3 ร๎อยละของ ศพด.
มีกิจกรรม 
แปรงฟันหลัง

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/       
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

อาหารกลางวันทุก
วันด๎วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด ์

ร๎อยละ 

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

อ าเภอ 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

อ าเภอ 
...... 

 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมลู ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

3.กลุ่มอายุ 12 ป ี
1 ร๎อยละของเด็ก

อาย ุ6 ปีไดร๎ับการ
เคลือบหลุมรํอง
ฟัน 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของเด็ก
อาย ุ6-12 ปี
ได๎รับบริการ 
ทันตกรรม 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

3 ร๎อยละของ
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ
และเครื่องดื่มที่มี
สํวนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

วิเคราะห์มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................................................................ ..
................................................................................................................................. ............................................. 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 

 
     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุํมวัย (ด๎านสุขภาพ) ร๎อยละเด็กกลุํมอายุ 0-12 ปีฟันดีไมํมีผุ  

(cavity free) 

เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

…………………………………………………… 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
  1.1 การสํงเสริมสุขภาพปูองกันโรคในชํองปาก เพ่ือให๎เด็กปราศจากฟันผุ 
  1.2 ควบคุมโรคในชํองปากและลดการสูญเสียฟันแท๎ในเด็กอายุ 12 ปี 
  1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณ์สภาวะช่องปากและพฤติกรรม 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

กลุํมอายุ 
ตัวชี้วัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

จังหวัด.... จังหวัด.... จังหวัด.... จังหวัด.... ภาพรวมเขต 

2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 2557 2558 2559 

๑๘ เดือน ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

ร๎อยละเด็ก
ได๎รับการแปรง
ฟันจาก
ผู๎ปกครอง 

              

 

3 ปี ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 

              
 

6 ปี (ป.1)  ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันน้ านม 

              
 

ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

12 ปี  ร๎อยละเด็ก
ปราศจากฟันผุ 
ในฟันถาวร 

              
 

ร๎อยละเด็กฟันดี
ไมํมีผุ (cavity 
free) 

              
 

 ร๎อยละเด็กมี
สภาวะเหงือก
อักเสบ 

              
 

 ร๎อยละเด็ก
แปรงฟันกํอน
นอนทุกวัน 

              
 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 2 ใช๎ข๎อมูล ปี 2558 – 2560 
 

แบบ ตก. 2 
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คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ข๎อมูล 
จังหวัด 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข้อมลู ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

1.กลุ่มอายุ 0-2 ปี 
1 ร๎อยละของ

เด็ก 0-2 ปี 
ผู๎ปกครอง
ได๎รับการฝึก
แปรงฟันโดย
ลงมือปฏิบัต ิ

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของ
เด็ก 0-2 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด ์
เฉพาะที ่

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กจิกรรมส าคัญ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข๎อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

2.กลุ่มอายุ 3-5 ปี 
1 ร๎อยละของ

เด็ก 3-5 ปี
ได๎รับการ
ตรวจสุขภาพ
ชํองปาก 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของ
เด็ก 3-5 ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที ่

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

3 ร๎อยละของ
ศพด.มี

เปูาหมาย       
ผลงาน       
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข๎อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

กิจกรรม 
แปรงฟันหลัง
อาหาร
กลางวันทุกวัน
ด๎วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด ์

อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ข๎อมูล 

จังหวัด 
....... 

(ข๎อมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

จังหวัด 
...... 

 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

ภาพรวมเขต 
(ข๎อมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – มี.ค.60) 

3.กลุ่มอายุ 12 ป ี
1 ร๎อยละของ

เด็กอายุ 6 ปี
ได๎รับการ
เคลือบหลุม
รํองฟัน 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

2 ร๎อยละของเด็ก
อาย ุ6-12 ปี
ได๎รับบริการ 
ทันตกรรม 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

3 ร๎อยละของ
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ลูกอม 
ขนมกรุบกรอบ
และเครื่องดื่มที่
มีสํวนผสมของ
น้ าตาลเกิน 5% 

เปูาหมาย       
ผลงาน       
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

      

วิเคราะห์ มาตรการ /กิจกรรมส าคัญ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการตํอ 

   
   

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.......................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ......................................................................... ...... 

 
6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ...... 

 
     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
 1.1.3 กลุ่มวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 
สถานการณ ์
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

จากข๎อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2558 พบวํา ตลอดปี 2558  มีหญิงคลอดบุตรจ านวนทั้งสิ้น 
679,502 ราย เป็นการคลอดจากแมํวัยรุํนอายุ 10-19 ปี จ านวน 104,289 ราย คิดเป็นร๎อยละ 15.3  
ของการคลอดท้ังหมด เป็นแมํวัยรุํนอายุ 10-14 ปี จ านวน 2,988 ราย 

- เป็นแมํวัยรุํนอายุ 15-19 ปี จ านวน 101,301 ราย 
- เทํากับวําในแตํละวันมีแมํวัยรุํนอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจ านวน 286 ราย โดย 
- แมํวัยรุํนอายุ 10-14 ปีคลอดบุตร 8 รายตํอวัน 
- แมํวัยรุํนอายุ 15-19 ปีคลอดบุตร 278 รายตํอวัน 
อยํางไรก็ตาม จากสถิติของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปรกครอง พบวําอัตราการคลอด

ในวัยรุํน สูงสุดใน พ.ศ. 2554-2555 และมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยในระยะ 3 ปีที่ผํานมา ดังนี้  
- อัตราการคลอดของวัยรุํนอายุ 10-14 ปีตํอประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน ในปี 

2555-2558 เทํากับ  1.8, 1.7, 1.6 และ 1.5 ตามล าดับ 
- อัตราการคลอดของวัยรุํนอายุ 15-19 ปีตํอประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ในปี 

2555-2558 เทํากับ 53.4, 51.2, 47.9 และ 44.8 
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อัตราการคลอดในวัยรุ่น 15-19 ปี รายจังหวัด 
อัตราการคลอดในวัยรุํนอายุ 15-19 ปีจ าแนกรายจังหวัด พ.ศ.2558 พบวํา จังหวัดที่มีอัตรา

การคลอดน๎อยกวํา 24.9 มีจ านวน 1 จังหวัด  อัตราการคลอด  25.0-49.9 มีจ านวน 52 จังหวัด อัตราการ
คลอด 50.0-59.9  มีจ านวน 19 จังหวัด และอัตราการคลอด  60.0-66.3 มีจ านวน 5 จังหวัด 

อันดับ ชื่อจังหวัด 
แม่คลอด 

อายุ 15-19 ปี 
จ านวนผู้หญิง 

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

      1 ชลบุร ี         3,286  49,576  66.3  
      2 นครนายก          537  8,255  65.1  
      3 ระยอง          1,558  24,024  64.9  
      4 ประจวบครีีขันธ์          1,137  17,687  64.3  
      5 สมุทรสาคร          1,169  18,713  62.5  

การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

 
 

วัยรุํนอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้ าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 12,702 ราย หรือ
เทํากับร๎อยละ 12.2 ของการคลอดบุตรในวัยรุํน (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย,ปี 2558) สะท๎อน
ให๎เห็นวําแมํวัยรุํนจ านวนหนึ่งไมํได๎รับบริการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะชํวยให๎ยืดระยะหําง
ของการมีบุตรคนตํอไปได๎นานถึง 3-5 ปี 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับวัยรุํนและเยาวชน (Youth Friendly 

Health Services) และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุน๎อยกวํา 20 ปี 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดับจังหวัด 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services) และการ
ด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจรญิพันธุ์ 
โรงพยาบาลใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผําน
เกณฑ ์มาตรฐาน 
YFHS ฉบับ
บูรณาการ
มากกวําร๎อยละ 
80 

 

1. การพัฒนาศักยภาพทีมเยีย่มเสริมพลัง 
    โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ 
    บูรณาการและอ าเภออนามัยการเจรญิพันธุ์   
    ระดับเขตและจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และถอดบทเรียน 
    การจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรตาม  
    มาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) และ 
    อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์
3. พัฒนาระบบการเข๎าถึงบริการที่เป็นมิตรของ 
    โรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แบบสอบถาม  
    เพื่อติดตามการด าเนินงานโรงพยาบาลตาม 
    มาตรฐาน YFHS รพ.ที่ผํานการประเมิน  
    2555-2559)   
4. โรงพยาบาลมีการด าเนินการและพัฒนาให ๎
    ผํานเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ 
5. รพ.สต.มีแนวทางพัฒนาการด าเนินงานการ 
    จัด YFHS  
6. ศูนย์อนามัย สคร.และศูนย์สุขภาพจิตและ  
    สสจ. มีการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลใน 
    เขตรับผิดชอบให๎ด าเนินงานตามมาตรฐาน  
    YFHS ฉบับบูรณาการรํวมกับเกณฑ์อ าเภอ 
    อนามัยการเจรญิพันธ์ุ 

1. ติดตามผลจากศูนย ์
    อนามัย ในการ 
    รายงานผล 
    การประเมินรับรอง 
    โรงพยาบาลผําน 
    เกณฑ์มาตรฐาน  
    YFHS ฉบับบูรณาการ 
    ของโรงพยาบาล 
    สาธารณสุขสังกัด 
    ส านักงาปลัดกระทรวง 
    สาธารณสุข 
2. การเยี่ยมเสรมิพลัง 
   และจัดเวทีแลกเปลีย่น 
   เรียนรู๎ในระดับเขตและ 
   จังหวัด 
 

1. มีบริการสุขภาพ ท่ีเป็นมิตร ม ี
    คุณภาพ และจดับริการได๎ตรง 
    ปัญหาและความต๎องการของ 
    วัยรุํน ท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
2. วัยรุํนและเยาวชนเข๎าถึงบริการ 
    ได๎เพิ่มมากข้ึน 
3. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน  
    โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ เอดส ์
    และปัญหาพฤติกรรมลดลง 

อ าเภอผํานเกณฑ์
การประเมิน
อ าเภออนามัย
การเจรญิพันธุ์
มากกวําร๎อยละ 
70 
 

1. อ าเภอมีการพัฒนาและบูรณาการ 
    ด าเนินการอ าเภออนามยัการเจริญพันธ์ุ 
    รํวมกับภาคีเครือขํายในพ้ืนท่ี และขอรับ 
    การประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัย 
    การเจริญพันธ์ุ 

1. ติดตามผลการ 
   ด าเนินงานอ าเภอ 
   อนามัยการเจรญิพันธ์ุ  
- การเยี่ยมเสริมพลังและ 
  จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู๎ในระดับจังหวัด 

1. มีเครือขํายการด าเนินงานดา๎น 
    อนามัยการเจรญิพันธ์ุ และการ 
    ประสานการด าเนินงานระหวําง 
    สถานบริการสาธารณสุข ครอบครัว  
     /ชุมชน และสถานศึกษา 
2. มีการด าเนินการปูองกันและแก๎ไข 
    ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนอยาํง 
    เป็นระบบและรอบด๎าน 

2. การลดปัญหาการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
การตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุํนอายุต่ ากวํา 
20 ปี ไมํเกิน 
ร๎อยละ 10 

- สํงเสริมให๎วัยรุํน และครอบครัวมีความรู๎และ 
  ทัศนคติที่ดีตํอการคมุก าเนิดหลังคลอดหรือ 
   หลังแท๎ง 
- สํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิการคุมก าเนิดหลัง 
  คลอดหรือหลังแท๎งด๎วยวิธีก่ึงถาวร  (ภายใน  
  6 สัปดาห์หลังคลอด/หลังแท๎ง) 
- สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคลากรผู๎ให๎บริการม ี

- อัตราการเข๎าถึงบริการ 
  คุมก าเนิดหลังคลอด 
  หรือหลังแท๎งด๎วยวิธ ี
  สมัยใหมํทุกวิธ ี
- อัตราการได๎รับบริการ 
  คุมก าเนิดหลังคลอด 
  หรือหลังแท๎งด๎วยวิธ ี

- วัยรุํนหลังคลอดหรือหลังแท๎งทุก 
  รายไดร๎ับบริการคุมก าเนิดด๎วยวธิี 
  สมัยใหมํ โดยเน๎นวิธีการคุมก าเนดิ 
  กึ่งถาวร  
- ระบบข๎อมูลการรายงานผลการ 
  ให๎บริการคุมก าเนดิหลังคลอดหรือ  
  หลังแท๎งในกลุํมวัยรุํนมีความถูกต๎อง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

  ความรู๎และทักษะการคมุก าเนิดด๎วยวิธีก่ึง 
  ถาวร 
- สนับสนุนการจดัหาเวชภณัฑ์คมุก าเนิดชนิดกึ่ง    
  ถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/หํวงอนามัย) 
 

 

  คุมก าเนิดกึ่งถาวร 
- การจัดหาเวชภณัฑ์  
  คุมก าเนิดกึ่งถาวรของ 
  สถานบริการสาธารณสุข 
  ให๎เพยีงพอส าหรับ 
  ให๎บริการกลุํมเปูาหมาย  
  อยูํสม่ าเสมอ 
- การบันทึกและตดิตาม 
  ผลการบันทึกข๎อมลูการ 
  การให๎บริการคมุก าเนิด 
  หลังคลอดหรือหลังแท๎ง 
  ในระบบ Health data  
  center (HDC) ให ๎
  ถูกต๎อง ครบถ๎วน 

  ครบถ๎วน ทันเวลา 

3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 
- มีการจัดประชุม 
 คณะอนุกรรมการ 
 ปูองกันและแก๎ไข  
 ปัญหาการ 
 ตั้งครรภ์ในวัยรุํน 
 ในระดับจังหวัด 
- มีแผนการ 
 ด าเนินงานการ 
 ปูองกันและ 
 แก๎ไขปัญหาการ 
 ตั้งครรภ์ในวัยรุํน 
 ระดับจังหวัด 

- เรํงรัดการจัดตั้ง และการประชุม 
  คณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ 
  ตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับจังหวัด   
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ 
  อนามัยการเจริญพันธุ์ และสํงเสริมการเข๎าถึง 
  บริการที่หลากหลายครอบคลุมความต๎องการ 
  ของวัยรุํน ในพื้นที่ 
- ประสานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสนับสนุน 
  ทรัพยากรในการด าเนินงานเพื่อการปูองกัน 
  และแก๎ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุํน  
- สร๎างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให๎วัยรุํนเข๎าถึง 
  บริการสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธุ ์
  ในรปูแบบที่หลายหลายตรงตามความต๎องการ 

- ติดตามการประชุม 
  คณะอนุกรรมการ 
  ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
  การตั้งครรภ์ในวัยรุํนใน 
  ระดับจังหวัด และผลที ่
  เกิดจากการประชุม 
  ดังกลําว 
- ติดตามกลไกการบูรณา 
  การเพื่อขับเคลื่อนการ 
  ด าเนินงานในพ้ืนท่ี  

- เกิดกลไกการท างานท่ีเป็นรูปธรรม 
  ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน 
  เขตสุขภาพ 
- อัตราการคลอดในระดับเขตลดลง 
   ตามเปูาหมายของเขตสุขภาพ 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
 

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

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 

นางเรณู ชูนิล ต าแหนํง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

Tel. 0 2590 4243 
  

การลดปัญหาการตั้งครรภซ์้ าในวัยรุํนอายุน๎อยกวํา 
20 ปี 

นางประกายดาว 
พรหมประพัฒน์  

ต าแหนํง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 

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

-สํงเสรมิสนับสนุนการจัดบริการสขุภาพท่ีเป็น
ส าหรับวยัรุํนและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) และการด าเนนิงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
-การขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดบัจังหวัด 
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ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู๎หญิงอายุ 15-19 ปี ตํอจ านวนประชากรหญิงอายุ    

15-19 ปี 1,000 คน 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

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

 

วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู๎หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหวํางปีท่ีท าการเก็บข๎อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ๎งเกิดกับ 

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

(จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข๎อมูลทะเบียนราษฎร์) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ รํวมกบัส านักนโยบายและยุทธศาสตรเ์ปน็ผู๎วิเคราะห์ข๎อมลู

และรายงานผลไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : 

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

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

- - - 40 
ปี 2562 :  

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

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

- - - 36 
ปี 2564 : 

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

 

วิธีการประเมินผล :  ใช๎ข๎อมูลจากส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผํานการตรวจสอบจากส านัก
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นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย๎อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง 
เอกสารสนับสนุน :  ฐานข๎อมูลจ านวนการเกิด และข๎อมูลประชากรกลางปี จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ  
15-19 ป ี

อัตราตํอประชากร
หญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน 

47.9 44.3 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ รํวมกบัส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู๎วิเคราะห์ข๎อมลู
และรายงานผลทุก 1 ป ี

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1 นางปิยะรตัน์  เอี่ยมคง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904166 โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339 
   โทรสาร : 02-5904163   E-mail :am-piyarat@hotmail.com 
กรมอนามัย 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ .....1........................... 

      หัวข้อ...การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวนัที่........................................... 

8. ประเด็นการตรวจราชการ 
       อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

     ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นส าหรับวัยรุํนและเยาวชน (Youth Friendly Health 
Services) และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุํนอายุน๎อยกวํา 20 ปี 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดับจังหวัด 

9. สถานการณ์ 
....................................................................................................................................................... ...... 

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

10. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนนิ
งาน 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอ๎มูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 อัตราการ
คลอดมีชีพ
ในหญิง
อายุ 15-
19 ป ี

1. สํงเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ส าหรับวยัรุํนและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) และการด าเนนิงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
1.1 ร๎อยละของ รพ.สังกัด สป.กระทรวง 
สาธารณสุข ที่ผํานเกณฑ์มาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุํนและเยาวชน
ฉบับบูรณาการ 
1.2 ร๎อยละของอ าเภอที่ผํานเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
2. แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวยัรุํนอายุ
น๎อยกวํา 20 ปี 
2.1 ร๎อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญงิอายุน๎อย
กวํา 20 ป ี
2.2 ร๎อยละของหญิงอายุน๎อยกวํา 20 ปี
หลังคลอดหรือหลังแท๎งที่คุมก าเนิดไดร๎ับการ

เปูา 
หมาย 

    

ผลงาน     
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

 
 
 
 
 
 

    

แบบ ตก. 1 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนนิ
งาน 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอ๎มูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

คุมก าเนิดด๎วยวิธีก่ึงถาวร 
3.ขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดบัจังหวัด 

2 ร๎อยละของ
รพ.สังกัด 
สป.
กระทรวง
สาธารณสุ
ขท่ีผําน
เกณฑ์
มาตรฐาน
บริการ
สุขภาพท่ี
เป็นมิตร
ส าหรับ
วัยรุํนและ
เยาวชน
ฉบับบูรณา
การ 

2.1 พัฒนาโรงพยาบาลใหม๎ีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS และขอรับการเยี่ยม
ประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ     
๒.๒ เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ ส าหรับ
โรงพยาบาลทีผ่ํานเกณฑ์มาตรฐาน  YFHS 
ครบ 3 ปี และติดตามแบบประเมนิตนเอง
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ เพื่อแจ๎ง
แกํศูนย์อนามัย 
2.๓ พัฒนาคณุภาพและการเข๎าถึงบริการ
สุขภาพที่เป็นมติรของโรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยําง
ตํอเนื่อง  
(๑.การวิเคราะห์ข๎อมูลสถานการณ์ปัญหาที่
ส าคัญของวัยรุํนและเยาวชนในพ้ืนท่ี     
๒.การก าหนดตัวช้ีวัด เปูาหมาย และการ
ประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน    
๓.การสํงเสริมให๎เกดินวัตกรรมการด าเนินการ
ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ     
๔.พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือขํายอยําง
ตํอเนื่องในการด าเนินงานYFHSและการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน)       

     

3 ร๎อยละของ
อ าเภอที่
ผํานเกณฑ์
อ าเภอ
อนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 

3.1 พัฒนาการด าเนินการอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุร์ํวมกับภาคีเครือขํายในพ้ืนท่ี และ
ขอรับการประเมินตามเกณฑ์อ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุ         
๓.๒ เยี่ยมเสริมพลังตามเกณฑ์อ าเภออนามัย
การเจรญิ พันธุ์ ฉบับบูรณาการ 
๓.๓ สํงเสริมให๎มีการอบรมเรื่องเพศคุยได๎ใน
ครอบครัวและขยายการด าเนินงานให๎
ครอบคลมุในพ้ืนท่ีรวมทั้งการติดตาม
ประเมินผล  

     



- 106 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนนิ
งาน 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อ าเภอ 
1 

(ข๎อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข๎อมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอ๎มูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

4 ร๎อยละการ
ตั้งครรภ์ซ้ า
ในหญิง
อายุน๎อย
กวํา 20 ป ี

4.1 สํงเสริมให๎วัยรุํน และครอบครัวมีความรู๎
และทัศนคติทีด่ีตํอการคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลังแท๎ง 
4.2 สํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิการคมุก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท๎ง (ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอด/หลังแท๎ง) 

     

5 ร๎อยละของ
หญิงอายุ
น๎อยกวํา 
20 ปีหลัง
คลอดหรือ
หลังแท๎งที่
คุมก าเนิด
ได๎รับการ
คุมก าเนิด
ด๎วยวิธีก่ึง
ถาวร 

5.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎บุคคลากรผู๎
ให๎บริการมีความรู๎และทักษะการคมุก าเนิด
ด๎วยวิธีก่ึงถาวร 
5.2 สํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิการคมุก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท๎งโดยเฉพาะด๎วยวิธี
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก าเนิด/หํวง
อนามัย) 

     

6 การ
ขับเคลื่อน
การ
ด าเนินงาน
ปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุํนใน
ระดับ
จังหวัด 

6.1 เรํงรัดการจัดตั้ง และการประชุม
คณะอนุกรรมการปูองกันและแกไ๎ขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับจังหวัด  และรายงาน
ผลการประชุมตํอคณะกรรมการปอูงกันและ
แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน (ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ) โดยรายงาน
ผํานศูนย์อนามยั 
6.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ และสํงเสรมิการเข๎าถึง
บริการที่หลากหลายครอบคลุมความต๎องการ
ของวัยรุํน ในพื้นที่ 
6.3 ประสานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานเพื่อการ
ปูองกันและแก๎ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุํน  
6.4 สร๎างการสื่อสารสาธารณะเพือ่ให๎วัยรุํน
เข๎าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุในรูปแบบท่ีหลายหลายตรงตาม
ความต๎องการ 
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11. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์
จากการตรวจติดตาม 

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

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

12. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   
 

13. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................................. ....... 

 

14. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
........................................................................................ ................................................................................
...................................................................................................................................... .................................. 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ .......................................................... 

หัวข้อ..................................................................... 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี................................ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
...................................................................... ....................................................................................... 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................. ................................ 

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

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ

ด าเนินงาน 
จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล  
ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ  

ไตรมาส 2 
(ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 
15-19 ป ี

1. สํงเสริมการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรบั
วัยรุํนและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services) 
และการด าเนินงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
1.1 ร๎อยละของ รพ.สังกัด 

สป.กระทรวง สาธารณสุข ที่
ผํานเกณฑ์มาตรฐานบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรบั
วัยรุํนและเยาวชนฉบับบูรณา
การ 
1.2 ร๎อยละของอ าเภอที่

ผํานเกณฑ์อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 
2. แก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุํนอายุน๎อยกวํา 20 ปี 
2.1 ร๎อยละการตั้งครรภ์ซ้ า

ในหญิงอายุน๎อยกวํา 20 ป ี
2.2 ร๎อยละของหญิงอายุ

น๎อยกวํา 20 ปีหลังคลอด

เปูา 
หมาย 

    

ผลงาน     
อัตรา/ 
ร๎อยละ 

 
 
 
 
 
 

    

แบบ ตก. 2 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนินงาน 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล  
ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ  

ไตรมาส 2 
(ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

หรือหลังแท๎งที่คุมก าเนดิ
ได๎รับการคุมก าเนิดด๎วยวิธีก่ึง
ถาวร 
3. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํนในระดับจังหวัด 

2 ร๎อยละของรพ.
สังกัด สป.
กระทรวง
สาธารณสุขท่ีผําน
เกณฑ์มาตรฐาน
บริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุํนและ
เยาวชนฉบับ
บูรณาการ 

2.1 พัฒนาโรงพยาบาลให๎
มีการด าเนินงานตาม
มาตรฐานYFHS และขอรับ
การเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา
การ    
๒.๒ เยี่ยมเสริมพลัง

โรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
ส าหรับโรงพยาบาลที่ผําน
เกณฑ์มาตรฐาน YFHSครบ 
3 ปี และติดตามแบบ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
YFHSฉบับบูรณาการ เพื่อ
แจ๎งแกํศูนย์อนามัย 
2.๓ พัฒนาคณุภาพและ

การเข๎าถึงบริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรของโรงพยาบาลใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อยํางตํอเนื่อง  
(๑. การวิเคราะห์ข๎อมูล

สถานการณ์ปัญหาที่ส าคัญ
ของวัยรุํนและเยาวชนในพื้นที่     
๒. การก าหนดตัวช้ีวัด 

เปูาหมาย และการประเมินผล
ลัพธก์ารด าเนินงาน    
๓. การสํงเสริมให๎เกดิ

นวัตกรรมการด าเนินการตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ     

     



- 110 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนินงาน 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล  
ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ  

ไตรมาส 2 
(ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

๔. พัฒนาบุคลากรและภาคี
เครือขํายอยํางตํอเนื่องใน
การด าเนินงานYFHSและการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน)       

3 ร๎อยละของ
อ าเภอที่ผําน
เกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ ์

3.1 พัฒนาการด าเนินการ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
รํวมกับภาคเีครือขํายในพ้ืนท่ี 
และขอรับการประเมินตาม
เกณฑ์อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ         
๓.๒ เยี่ยมเสริมพลังตาม
เกณฑ์อ าเภออนามัยการ
เจริญ พันธุ์ ฉบับบูรณาการ 
๓.๓ สํงเสริมให๎มีการอบรม
เรื่องเพศคุยได๎ในครอบครัว
และขยายการด าเนินงานให๎
ครอบคลมุในพ้ืนท่ีรวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล  

     

4 ร๎อยละการ
ตั้งครรภ์ซ้ าใน
หญิงอายุน๎อยกวํา 
20 ป ี
 

4.1 สํงเสริมให๎วัยรุํน และ
ครอบครัวมีความรู๎และ
ทัศนคติที่ดีตํอการคุมก าเนดิ
หลังคลอดหรือหลังแท๎ง 
4.2 สํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิ
การคุมก าเนดิหลังคลอดหรือ
หลังแท๎ง (ภายใน 6 สัปดาห์
หลังคลอด/หลังแท๎ง) 

     

5 ร๎อยละของหญิง
อายุน๎อยกวํา 20 
ปีหลังคลอดหรือ
หลังแท๎งที่
คุมก าเนิดไดร๎ับ
การคุมก าเนดิ
ด๎วยวิธีก่ึงถาวร 

5.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎
บุคคลากรผู๎ให๎บริการมี
ความรู๎และทักษะการ
คุมก าเนิดด๎วยวิธีก่ึงถาวร 
5.2 สํงเสริมการเข๎าถึงสิทธิ
การคุมก าเนดิหลังคลอดหรือ
หลังแท๎งโดยเฉพาะด๎วยวิธี
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝัง
คุมก าเนิด/หํวงอนามัย) 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด รายการข๎อมลู ผลการ
ด าเนินงาน 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

จว.1 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

ภาพรวมเขต 
รอบ 1  

ข้อมูล 6 เดือน  
ต.ค.59-มี.ค.60 

รอบ 2 
ข้อมูล 9 เดือน  
ต.ค.59-มิ.ย.60 

(ส าหรับเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ) 
ภาพรวมเขต 

-รอบ 1 ข้อมูล  
ณ ไตรมาส 1 

(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 
-รอบ 2 ข้อมูล ณ  

ไตรมาส 2 
(ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

6 การขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน
ในระดับจังหวัด 

6.1 เรํงรัดการจัดตั้ง และ
การประชุมคณะอนุกรรมการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํนระดับ
จังหวัด  และรายงานผลการ
ประชุมตํอคณะกรรมการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน (ในฐานะ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ฯ) โดยรายงานผํานศูนย์
อนามัย 
6.2 พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจรญิพันธ์ุ และสํงเสริม
การเข๎าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุมความ
ต๎องการของวัยรุํน ในพื้นที ่
6.3 ประสานองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นสนับสนุน
ทรัพยากรในการด าเนินงาน
เพื่อการปูองกันและแก๎ไขการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุํน  
6.4 สร๎างการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให๎วัยรุํนเข๎าถึง
บริการสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจริญพันธ์ุใน
รูปแบบที่หลายหลายตรงตาม
ความต๎องการ 
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4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

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

.............................................................................. .................................................................................... ...... 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................. ...................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................................................. .......................................... 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  

     โทร................................ e-mail………………………………………… 
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หัวข้อ 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
 1.1.5 กลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัด  ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
สถานการณ ์
 สังคมไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุ มีผู๎สูงอายุติดบ๎าน ติดเตียง ประมาณร๎อยละ ๒๐ อยูํคนเดียว จ านวน ๖ 
แสนคน หรือร๎อยละ ๗.๗ ร๎อยละ ๙๕ เจ็บปุวยด๎วยโรคและปัญหาสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียง 
ร๎อยละ ๒๖ มีภาวะสมองเสื่อม ร๎อยละ ๑๒.๔  และ เข๎าถึงระบบบริการร๎อยละ ๕๖.๗  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผาํนเกณฑ์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการ
ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผํานเกณฑ์ ตาม
องค์ประกอบดังนี้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมี 
    ข๎อมูลผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือ 
    ระยะยาว 
2. มีชมรมผู๎สูงอายุผํานเกณฑ์ชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ 
3. มี Care manager Care giver  หรืออาสาสมัคร 
    ดูแลผู๎สูงอายุ  
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุที่บ๎านที่มีคุณภาพ  
   (Home Health Care) จากสถานบริการสูํชุมชนโดย 
   บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ  
5. มีบริการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล  
6. มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุ กลุํมติดบ๎าน  กลุํมติดเตียง   
    โดยท๎องถิ่น ชุมชน มีสํวนรํวมและมีแผนการดูแล 
    ผู๎สูงอายุรายบุคคล (Care plan)  
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูส๎ูงอายุท่ีมี 
    ภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือ คณะกรรมการกองทุน 
    ต าบล 

1. ใช๎กลไกคณะกรรมการรํวม สธ . 
    และ สปสช. “ คณะกรรมการ ขับเคลื่อน  
    LTC ” ในสํวนกลาง และคณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน ในระดับพื้นที่ และกลไกชมรม  
    ผู๎สูงอายุคุณภาพ   
2. สํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที่พึงประสงค์ 
    โดยใช๎สมุดบันทึก สุขภาพ ผู๎สูงอายุ และ 
    คูํมือดูแลผู๎สูงอายุ  “ ไมล๎ม  ไมลืม ไมํ 
    ซึมเศร๎า  กินข๎าวอรํอย” 
3.  ขับเคลื่อนการบังคับใช๎กฎหมายที ่
     เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุและแนวทางการ 
     จํายเงินตามชุดสิทธิประโยชน์ และ 
     มาตรฐานการดูแลผู๎สูงอายุ 
4. สร๎างสื่อสาธารณที่เข๎าถึงงํายรํวมกับ 
     เครือขําย เพื่อสังคมไทยเป็นสังคมแหํง 
     ความกตัญญูรู๎คุณผูส๎ูงอายุ 
5. พัฒนานโยบาย LCT /ระบบการดูแล 
    ผู๎สูงอายุ 3s /อบรม Care manager   
    Care giver และ อสค. สนับสนุนกลไก   
    การเงินจาก สปสช. 

1.พื้นที่
ประเมิน
ตนเองตาม
องค์ประกอบ 
จังหวัด
ประเมินพื้นที่
รายงานให๎
ศูนย์อนามัย
เขต รายไตร
มาส 
2.ศูนย์
อนามัยเขต
สุํมประเมิน 
และรายงาน
ให๎สํวนกลาง
รอบ3, 6, 9 
และ 12 
เดือน  
 

1.จ านวนผู๎สูงอายุเข๎าถึง
ระบบการดูแลผู๎สูงอายุ
ระยะยาว 150,000 คน 
2. Care manager ผําน
การอบรม 3,480 คน 
3. Care giver ผํานการ
อบรม 13,920 คน 
4. ต าบลต๎นแบบ Long 
Term Care ผํานเกรฑ์ 
ร๎อยละ 50  
5. ผู๎สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร๎อย
ละ 50 
6. มีระบบการดูแลระยะ
ยาวด๎านสาธารณสุข
ส าหรับผุ๎สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในต าบล Long 
Term Care 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหนํง/หนํวยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
/e-mail address 

ประเด็น/สํวนท่ีรับผดิชอบ 

นพ.อุดม  อัศวุตมางกุร ต าแหนํงผู๎อ านวยการส านักอนามยั
ผู๎สูงอาย ุ
ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ กรมอนามัย 

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

ร๎อยละต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพ
ดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผํานเกณฑ์ 

นางวิมล  บ๎านพวน ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ กรมอนามัย 

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

ร๎อยละต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพ
ดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผํานเกณฑ์ 
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

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

ผ่านเกณฑ์ หมายถึงมีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข๎อ ดังนี ้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข๎อมูลผู๎สูงอาย ุท่ี

จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลอืระยะยาว  
2. มีชมรมผูส๎ูงอายุผํานเกณฑ์ชมรมผู๎สูงอายุคณุภาพ  
3. มีผู๎จัดการการดูแลผูส๎ูงอาย ุ(Care manager) ผู๎ดูแลผูส๎ูงอาย ุ

(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู๎สูงอาย ุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุที่บ๎านท่ีมีคุณภาพ (Home 

Health Care) จากสถานบริการสูชุํมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสห
สาขาวิชาชีพ  

5. มีบริการสํงเสรมิปูองกันทันตสขุภาพในระดับต าบล  
6. มีระบบการดูแลผู๎สูงอายุ กลุํมติดบ๎าน กลุมํติดเตียง โดยท๎องถิ่น 

ชุมชน มีสํวนรํวมและมีแผนการดแูลผูส๎ูงอายุรายบคุคล (Care plan)  
7. มีคณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผูส๎ูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงในชุมชน

หรือคณะกรรมการกองทุนต าบล  
หมายเหตุ: ผํานเกณฑ์ หมายถึง ผาํนองค์ประกอบทุกข๎อ  

- ชมรมผู๎สูงอายุที่ผํานเกณฑ์ชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรม
ผู๎สูงอายุที่อยูํในพื้นที่ต าบล Long Term Care และผํานเกณฑ์ชมรมผู๎สูงอายุ
คุณภาพ  

- มีบริการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการ
จัดบริการปูองกันโรคในชํองปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพชํองปากในชมรม
ผู๎สูงอายุ ที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู๎สูงอายุหรือ อสม.  

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู๎สูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ 
ด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 

วิธีจัดเก็บข้อมลู - รายงานทาง E-mail หรือ สํงข๎อมูลผาํนศูนย์อนามัยเขต 
- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตามระบบเข๎าสํวนกลาง ตามรอบการรายงาน 
3,6,9,12 เดือน 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนต าบลที่มรีะบบการสํงเสรมิสุขภาพดูแลผู๎สูงอายรุะยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชน ผํานเกณฑ ์

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดที่เข๎ารํวมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด๎าน
สาธารณสุขส าหรับผูส๎ูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบล Long Term Care 

สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณ :  
A x 100  
B  

 

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

เกณฑ์การประเมิน :  
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 –กุมภาพันธ ์2560)  

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

 

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

35 37 40 45 50 
 

มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)  
P : ใช๎กลไกคณะกรรมการรํวม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ในสํวนกลางและคณะกรรมการ
ด าเนินงานในระดับพื้นท่ี และกลไกชมรมผู๎สูงอายุคุณภาพ  
I : ประสานแหลํงเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการดูแลผูส๎ูงอายุในชุมชน  
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุและแนวทางการจํายเงินตามชุดสิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน
การดูแลผูส๎ูงอายุ  
A : สร๎างการสื่อสารสาธารณะที่เข๎าถึงงํายรํวมกับเครือขําย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคมแหํงความกตัญญูรู๎คุณ ไมํทอดทิ้งผู๎สูงอายุ  
B : พัฒนานโยบาย การดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ระบบดูแลผู๎สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging:  
Strong Social and Security) อบรม Care manager, Caregiver และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช.  
Sall Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส่วนกลาง - มีคณะกรรมการรํวม 

สธ. และ สปสช. 7x7  
- มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน PA และ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบดูแลผูส๎ูงอายุ 3 s 

- ออกกฎระเบียบ/จดัท าคูํมือ
และมาตรฐานการด าเนินงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
ทีมประเมิน 
- มีแผนบูรณาการ  
3 s ในกระทรวง 

- มีระบบฐานข๎อมลู 
- มีกฎระเบยีบ/คูมํือ และ
มาตรฐานการด าเนินงาน 
- มีแผนบูรณาการ 3 s 
รํวม 4 กระทรวงหลัก 
- ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 

- มีชํองทางการสื่อสาร
สาธารณะที่เข๎าถึงงําย 
- มีรายงานผลการ
ด าเนินงานข๎อเสนอ
เชิงนโยบาย LTC/3S 

เขตสุขภาพ/
สสจ./รพศ./
รพท. 

- มีคณะกรรมการรํวม 
สธ. และ สปสช. ใน
ระดับเขต 5x5 
- มีคณะกรรมการระดับ
จังหวัด 
- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CM 

- สนับสนุนการด าเนินงาน 
- มี CM 1,740 คน 
- จัดสรรงบประมาณแกํพ้ืนท่ี 
- มีการขับเคลื่อนงานโดยใช๎
เทคนิคคํากลาง (ฉบับ อ.นพ.
อมร นนทสุต) 

- มี CM 2,610 คน 
- จัดสรรงบประมาณแกํ
พื้นที ่

- มี CM 3,480 คน 
- จัดสรรงบประมาณ
แกํพ้ืนท่ี 

ระดับอ าเภอ 
(DHS)/พ้ืนที ่
 
 
 

- มีคณะกรรมการระดับ
พื้นที่/กรรมการกองทุน 
LTC 
- ประชุมชี้แจง และจัด
อบรม CG 
 

- มี CG 6,960 คน 
- สนับสนุนการดูแลผู๎สูงอายุ 
ตาม Care Plan ร๎อยละ 30-
59 
- ต าบล LTC ผํานเกณฑ์ ร๎อย
ละ 35 

- มี CG 10,440 คน 
- ดูแลผูส๎ูงอายุตาม Care 
plan ร๎อยละ 60-70 
- ต าบล LTC ผํานเกณฑ์ 
ร๎อยละ 40 

- มี CG 13,920 คน 
- มีผู๎สูงอายุได๎รับการ
ดูแลตาม Care plan 
ร๎อยละ 80-100 
- ต าบล LTC ผําน
เกณฑ์ ร๎อยละ 50 
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ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของต าบลที่มรีะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

วิธีการ
ประเมินผล : 

พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
จังหวัดประเมินพ้ืนท่ีรายงานให๎ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส 
ศูนย์อนามัยเขตสุํมประเมิน และรายงานให๎สํวนกลางรอบ 3,6,9 และ 12 เดือน 

เอกสาร
สนับสนุน : 

1. คูํมือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู๎สูงอายุระยะยาวด๎านสาธารณสุขส าหรับผู๎สูงอายุทีมี
ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
2. คูํมือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวกับต าบลต๎นแบบ 
3. คูํมือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คูํมือการประเมินผู๎สูงอายุที่จ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลชํวยเหลือระยะยาว  โยมี
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู๎สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

 

รายละเอียด
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline data 

 

หนํวยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ร๎อยละของต าบลที่มรีะบบการ
สํงเสริมสุขภาพดูแลผูส๎ูงอายุ
ระยะยาว LTC ผํานเกณฑ ์

ร๎อยละ 13.43  
(ทุกต าบลทั่ว

ประเทศ) 

27  
(ทุกต าบลทั่ว

ประเทศ) 

74.5  
(หมายเหต ุ: เฉพาะ

ต าบลน ารํองโครงการ 
LTC 1,067 ต าบล) 

 

ผู้ก ากับ
ตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์       อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 02 590 4049  E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร     ผู๎อ านวยการส านักอนามยัผูส๎ูงอายุ กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4508   E-mail : asawut@hotmail.com 
   Udom.a@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูล
ทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

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

โทรศัพท ์: 02 590 4508 
2. นางวิมล  บ๎านพวน หัวหน๎ากลุมํพัฒนาระบบสํงเสริมสุขภาวะผู๎สงูอายุและเครือขําย   
    ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ กรมอนามัย E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
    โทรศัพท ์0 2590 4508 , โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729 

หน่วยงาน
ประมวลผล
และจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับ
ส่วนกลาง) 

กลุํมบรหิารยุทธศาสตร์  ส านักอนามัยผูส๎ูงอายุ  กรมอนามยั 

ผู้รับผิดชอบ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

นางอรวรรณี  อนันตรสุชาต ิ
กลุํมบรหิารยุทธศาสตร์  ส านักอนามัยผูส๎ูงอายุ  กรมอนามยั 
 โทรศัพท ์02 590 4504  , 081 454 3563 
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 2560 

จังหวัด..........................................เขตบริการสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่............................... 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อการตรวจราชการ : ร๎อยละต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  

                                 ในชุมชน ผํานเกณฑ์ 

 สถานการณ์ : สังคมไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุ มีผู๎สูงอายุติดบ๎าน ติดเตียง ประมาณร๎อยละ 20 อยูํคนเดียว  
                   จ านวน 9 แสนคน หรือร๎อยละ 18.7   ร๎อยละ 95 เจ็บปุวยด๎วยโรคและปัญหาสุขภาพ  
                   มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์เพียง ร๎อยละ 26 มีภาวะสมองเสื่อม ร๎อยละ 12.4  และ 

                   เข๎าถึงระบบบริการร๎อยละ 56.7 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร๎อยละต าบลที่มีระบบสํงเสริมสุขภาพดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว (Long  
                                             Term Care) ในชุมชน ผํานเกณฑ์ 
1.ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 

1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
...................................................................................................... 
 
1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

                                      ข๎อมูลผูส๎ูงอายุ กลุํม 1 - 4 / ต าบล LTC/ Care Manager/Care Giver 

        ข๎อมูล ณ วันที่ ................................ผู๎รายงาน ......................................... 

1.พื้นที่ ๒.จ านวนผู๎สูงอายุ
กลุํมเปูาหมาย LTC  

3.จ านวนผู๎สูงอายุในโครงการLTC 

  

4. จ านวน 
Care 

Manager  

5. 
จ านวน 
Care 
Giver  

6.
จ านวน
กองทุน 
ที่ซื้อ
บริการ
ตาม 
Care 
plan 

7.
จ านวน 
Care 
planที่
ท าใน
พื้นที่ 

8.พื้นที่
ที่จัดท า 
Care 
plan 

9.พื้นที่ทีมี
การจําย
คําตอบแทน 
CG (แหํง) 

10.ผุ๎สูงอายุดีข้ึน 

เขต จังหวัด จ านวนต าบล 
เปูาหมาย  

จ านวนต าบล 
LTC ที่ผําน

เกณฑ์  

จ านวน
ผู๎สูงอายุ
สิทธิ์UC 

จ านวน
ผู๎สูงอายุ
สิทธิ์อื่นๆ 

กลุํม 
 1  

กลุํม  
2 

กลุํม 
 3 

กลุํม  
4 

รวม 

 
 

        กลุํมติด
บ๎าน

เปลี่ยนเป็น
ติดสังคม 

กลุํมติด
เตียง

เปลี่ยนเป็น
ติดบ๎าน 

1                     

 

              

2                                     

3                                     

 
 
 

แบบ ตก. 1 
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1.3 รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
 

ข้อมูล
ประกอบ

การ
วิเคราะห์  
ล าดับที ่

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล ณ 
วันที่ ...... 

จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด จังหวัด ภาพรวม 
เขต …ณ 
วันที่ .... 

1 ต าบลต๎นแบบ 
Long Term Care 
ผํานเกณฑ์ร๎อยละ 
50 

เปูาหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร๎อยละ          

๒ ผู๎สูงอายไุด๎รับการ
ประเมินและจัดท า
แผนการดูแล
รายบุคคล 
ร๎อยละ 80-100 

เปูาหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร๎อยละ          

๓ จ านวน Care 
Manager ผําน
การอบรม 

เปูาหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร๎อยละ          

4 จ านวน Care 
giver ผํานการ 
อบรม 

เปูาหมาย          
 ผลงาน          
 อัตรา/ร๎อยละ          

ผลการด าเนินงาน
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

3. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



- 119 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
 

  (1) 

ข้อสังเกต ปัญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 
1.     
2.     
3.     
4.     
 

4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

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

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

5.  ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการตํอ 

. ..  

. ..  
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

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

................................................................................................................................................................................ 
7 .นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 

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

................................................................................................................................................................................ 
    
 
                                                         ผู๎รายงาน. ....................................................... 
                ต าแหนํง  ....................................................... 
                วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน .................................... 
                                                  เบอร์โทร.......................................................... 
                                                            E-mail  ....................................................... 
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หัวข้อ 1.2 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
สถานการณ ์

กระทรวงสาธารณสุข มุํงเน๎นการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งถือวําเป็นหนํวยงานที่ใกล๎ชิดกับประชาชน 
โดยให๎มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมของโรงพยาบาล ทั้งการจัดการด๎านสุขาภิบาลตามหลักวิชาการและการจัด
สภาพ แวดล๎อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือตํอการสํงเสริมสุขภาพแกํประชาชนผู๎มารับบริ การ และเจ๎าหน๎าที่ของ
โรงพยาบาล รวมถึงการที่โรงพยาบาลสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํประชาชนผู๎มารับบริการ เพื่อน าไปสูํการ
รณรงค์ขยายผลสูํชุมชนและสังคมตํอไป 
 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการ
ตรวจติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

- โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
(รพศ. รพท. รพช. 
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ)  พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล๎อม 
ได๎ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. เขตสุขภาพ จังหวัด และโรงพยาบาล  ประกาศนโยบายการ 
    พัฒนาโรงพยาบาลด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ์  
    GREEN & CLEAN Hospital  
2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อน และเตรียมทีมตรวจประเมิน 
    โรงพยาบาล ในพื้นที ่
3. โรงพยาบาลมีแผนพัฒนาด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ ์
    GREEN & CLEAN Hospital 
4. โรงพยาบาล  ด าเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN &  
    CLEAN Hospital 
5. จังหวัดด าเนินการประเมินโรงพยาบาล GREEN & CLEAN  
    Hospital และศูนย์อนามัยด าเนินการสุํมประเมินโรงพยาบาล 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด รายงาน
ผลการ
ด าเนินงานตาม
แบบรายงาน 
G&C60 ให๎
ผู๎ตรวจราชการ
ทราบทุกๆ วันท่ี 
5 ของเดือน 

1. ร๎อยละ 100 ของ 
    จังหวัด ด าเนินการ 
    ขับเคลื่อน และ 
    ประเมินโรงพยาบาล  
    GREEN&CLEAN  
    Hospital 
2. ร๎อยละ 75 ของ 
    โรงพยาบาลพัฒนาได ๎
    ตามเกณฑ์ GREEN&    
    CLEAN Hospital  
    ระดับพื้นฐาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์/e-mail address ประเด็น/ส่วนทีร่ับผิดชอบ 
นางปรียานุช  บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

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

 

นางสาวมลฤดี ตรีวัย   นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

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

 

ประเภท 
สถานพยาบาล 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชือ้ 
การจัดการ 
มูลฝอย 

ติดเชื้อ (แห่ง) 
ร้อยละ 

การด าเนิน
กิจกรรม 

GREEN (แห่ง) 
ร้อยละ 

การด าเนินกิจกรรม 
GREEN และการจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ (แห่ง) 

ร้อยละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 
รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 
รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 
รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

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

Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง 

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

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 

1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร๎างกระบวนสื่อสารให๎ 
เกิดการพัฒนาดา๎นอนามัยสิ่งแวดล๎อม GREEN&CLEAN hospital อยํางมีสํวนรํวมของคนในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

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

3. มีการคัดแยกมลูฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรีย์ มลูฝอย 
อื่นๆ ไปยังท่ีพักรวมมลูฝอยอยํางถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส๎วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั ที่อาคารผู๎ปุวยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ที่ก าหนดรํวมกันท้ังองค์กร 

E: EVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล๎อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่พื้นท่ี 
สีเขียว และพื้นท่ีพักผํอนที่สร๎างความรู๎สึกผํอนคลายสอดคล๎องกับชีวิตและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่นส าหรับผู๎ปุวยรวมทั้งผู๎มารับริการ 

7. มีการสํงเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อตํอการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ไดแ๎กํ  
กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให๎ค าปรึกษาด๎านสขุภาพ 
ขณะรอรับบริการของผู๎ปุวยและญาต ิ

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผู๎ปุวยในโรงพยาบาลไดม๎าตรฐานสุขาภิบาล 
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 

9. ร๎อยละ 80 ของร๎านอาหารในโรงพยาบาลได๎มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ของกรมอนามัย 

10. จัดให๎มีบริการน้ าดืม่สะอาดทีอ่าคารผู๎ปุวยนอก และผู๎ปุวยใน 
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ระดับดี 

 11.มีการจดัการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส๎วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS) ที ่
อาคารผู๎ปุวยใน (OPD) 

ระดับดีมาก 

 13. มีการสํงเสริมให๎เกิดนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช๎ประโยชน์และ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเครือขํายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สร๎างเครือขํายการพัฒนา GREEN ลงสูํชุมชนเพื่อให๎เกดิ GREEN 
Community 

 
เกณฑ์เป้าหมาย 

   ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ  64 

  รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม       
วิชาการร๎อยละ 
75 ผํานเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน 

รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม

วิชาการร๎อยละ 100 
ผํานเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

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

ผํานเกณฑ ์
ระดับด ี

รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรม

วิชาการร๎อยละ 100 
ผํานเกณฑ ์
ระดับด ี

      รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สังกัดกรมวิชาการ 

ร๎อยละ 75 
ผํานเกณฑ ์
ระดับดีมาก 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อสํงเสริมให๎โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลบันทึกข๎อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานสํงให๎ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั  

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั รวบรวม วิเคราะห์ และสํงรายงานรายไตรมาส ให๎ศูนย์อนามัยเพื่อ
วิเคราะหภ์าพรวมของเขต   
3. ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และสํงรายงานรายไตรมาส ให๎หนํวยงานสํวนกลาง 

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

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

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

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

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

1. ร๎อยละ 100  ของจังหวัด 
ด าเนินการขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ร๎อยละ 75 ของโรงพยาบาล 
พัฒนาได๎ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospitalระดับพื้นฐาน 
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2. ร๎อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมีแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด๎านอนามยั
สิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
ปี 2561 : 

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

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร๎อยละ 50 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร๎อยละ 75 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐาน 
ร๎อยละ 100 

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

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล๎อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับด ี
ร๎อยละ 30 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับด ี
ร๎อยละ 60 

รพ. ผํานเกณฑ์ฯ 
ระดับด ี
ร๎อยละ 75 

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

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล๎อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับดี ร๎อยละ 50 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับด ีร๎อยละ 75 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ระดับด ี
ร๎อยละ 100 

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

จังหวัดและโรงพยาบาลมี
แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล๎อมตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับดีมาก ร๎อยละ 30 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ 
ระดับดีมาก ร๎อยละ 60 

โรงพยาบาลผํานเกณฑฯ์ระดับ 
ดีมาก ร๎อยละ 75 

 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปาูหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูํมือแนวทางการด าเนินกิจกรรม GREEN  
2. คูํมือแนวทางการจดัการมลูฝอย ส๎วมและสิ่งปฏิกลูในโรงพยาบาล 
3. คูํมือสถานบริการสาธารณสุขตน๎แบบลดโลกร๎อน 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
หมายเหตุ :1. ข๎อมูลโรงพยาบาล ด าเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงคล์ดโลกรอ๎นด๎วยการสุขาภิบาลอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม”  
               2. ข๎อมูลไมํรวมการด าเนินงานของ โรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จ า 
นวน 
(แห่ง) 

โรงพยาบาลที่มีการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และ 
การจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 

การจัดการ 
มูลฝอย 
ติดเชื้อ 
(แห่ง) 

ร้อยละ การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 
(แห่ง) 

ร้อยละ การด าเนิน
กิจกรรม 
GREEN 

และ การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ

(แห่ง) 

ร้อยละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 4 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

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

2. นางสาวนวรตัน์ อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                                                        
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904316   โทรสาร : 02-5904316   
     E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th   
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

……………………………………………….. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
จงัหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     

 

2. สถานการณ์ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร๎อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล๎อมได๎
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital    
(ร๎อยละ 75 
ผํานเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด๎าน
อนามัยสิ่งแวดล๎อม 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  

  

2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและเตรียมทีมตรวจ
ประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ 

  

3. จังหวัดด าเนินการประเมินโรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN  Hospital 

  

4. ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4.1 ร๎อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมีแผนพัฒนา

โรงพยาบาลด๎านอนามยัสิ่งแวดล๎อม ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

4.2 ร๎อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี พัฒนาได๎ตาม 
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 

  

 

หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข๎อมลูการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 

แบบ ตก. 1 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

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

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

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ...........................................
....................................................................................... ............................................................................. .... 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

เขตสุขภาพที่...................................  รอบท่ี……………………… 

……………………………………………. 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     

 

2. สถานการณ์ 
................................................................................................................ ............................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
 

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ภาพรวมเขต 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร๎อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล๎อมได๎
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital    
(ร๎อยละ 75 
ผํานเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด๎าน
อนามัยสิ่งแวดล๎อมตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  

  

 2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและเตรียมทีม
ตรวจประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ 

  

 3. จังหวัดด าเนินการประเมินโรงพยาบาล GREEN 
& CLEAN Hospital 

  

 4. ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4.1 ร๎อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมี

แผนพัฒนาโรงพยาบาลด๎านอนามยั
สิ่งแวดล๎อม ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital 

4.2 ร๎อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี พัฒนาได๎
ตาม เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับพื้นฐาน 

  

หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข๎อมลูการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 

แบบ ตก. 2 
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4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให๎การ

ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 
ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   
 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.......................................................................................................... ..............................................................
.................................................................................................................................. ...................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................ ............................................................................................. ... 

 

     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง........................................................................................ 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร.................................. e-mail………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- 129 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ 

   - สาขาสุขภาพช่องปาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักทันตสาธารณสุข 

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม  2559) 
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คณะท่ี 2 

การพัฒนาระบบบริการ 
สาขาสุขภาพช่องปาก 
สถานการณ ์

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Health Outcome) 
1.ร๎อยละเด็กกลุํมอายุ ๐-๑๒ ปี ฟันดีไมํผุ (cavity free) เป็น KPI ในคณะ ๑ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด(Service Outcome) 
1. ร๎อยละ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากที่มีคุณภาพ 
2. ร๎อยละ๓๕ ของอัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ 

มาตรการส าคัญ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ และทันตาภิบาลในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว 

ด๎านสุขภาพชํองปาก เพ่ือรองรับระบบการบริหารจัดการ primary care cluster และสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพชํองปากในรพ.สต. 

2. พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในรพ.สต.เพ่ือจัดท าโครงการแก๎ไขปัญหาสุขภาพชํองปากระดับต าบล 
3. จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การพัฒนาระบบบริการและการแก๎ปัญหา 
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ประเด็นการตรวจราชการ 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 1. การจัดบรกิารสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ในหน่วยงานระดับปฐมภมูิ 
เพิ่มจ านวนรพ.สต./
ศสม.ที่จดับริการ
สุขภาพชํองปาก 

๑. จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ 
    สุขภาพชํองปากในรพ.สต. ให๎ 
    สอดคล๎องกับนโยบาย PCC 
    และระบบสนับสนุนการ 
    จัดบริการสุขภาพชํองปากใน 
    รพ.สต. 
2. การสนับสนุนครุภณัฑ์ทันตกรรม  
    ผู๎ชํวยงานทันตกรรม และ  
    ปรับปรุงพื้นที่ให๎บริการที่ 
    เหมาะสม 
๓. บูรณาการงบประมาณจดับริการ 
    สุขภาพชํองปากและการ 
    แก๎ปัญหาในงบ OP และ งบ PP  
    สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
    ชํองปากในรพ.สต. 

รวบรวมจากรายงานจากระบบ 
Health Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

รพ.สต./ศสม.จดับริการ
สุขภาพชํองปากท่ีมี
คุณภาพ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 2. เพ่ิมการเข้าถึงบรกิารสุขภาพชอ่งปาก 
เพิ่มการเข๎าถึงบริการ
สุขภาพชํองปาก ใน
สถานบริการทุกระดับ 

๑. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ 
    จัดบริการสุขภาพชํองปากใน 
    หนํวยงาน 

รวบรวมจากรายงานจากระบบ 
Health Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

ประชาชนเข๎าถึงบริการ
สุขภาพชํองปากเพิ่มขึ้น 
และลดคิวการนดัท าฟัน 

2. การสนับสนุนครุภัณฑ์ทันตกรรม  
    ผู๎ชํวยงานทันตกรรม และ  
    ปรับปรุงพื้นที่ให๎บริการที่ 
    เหมาะสม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักบริหารการสาธารณสุข 
   กรมอนามัย ศูนย์อนามัย 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่ือ นามสกุล ต าแหนํง / หนํวยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ e-mail address 

1.ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

Tel. 0 2590 1๖๔๑ 
Mobile.08 9525-0075 
e-mail : jaru@health.moph.go.th 

๒. ทพญ.สณุี  วงศ์คงคาเทพ   ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
ส านักงานคณะกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4213 
Mobile.08 1668-3412 
e-mail : suneewong@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละของรพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบรกิารสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 
ค านิยาม การจัดบริการสุขภาพชํองปากท่ีมีคุณภาพ ประกอบด๎วย ๒ องค์ประกอบ   

องค์ประกอบท่ี ๑ การจดับริการสขุภาพชํองปากท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ การให๎บริการ
สํงเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปอูงกัน และ บริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการ
สุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได๎ตามเกณฑ์ ๖ กลุํมเปูาหมาย 1๔ กิจกรรม คือ 
๑. กลุํมหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC)  
1.1 การตรวจสุขภาพชํองปาก 
1.2 บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมอืปฏิบัติ และplaque control  
1.3 การให๎บริการทันตกรรม เชํน ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน เป็นต๎น 
๒) คลินิกสํงเสรมิสุขภาพเด็กดี (WCC) 
๒.1 การตรวจชํองปาก 
๒.2 การฝึกพํอแม/ํผูด๎ูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ
๒.3 การทาฟลูออไรด์วานิชให๎เด็กในคลินิกสํงเสริมสุขภาพเด็กดี 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.1 การตรวจสุขภาพชํองปาก 
๓.2 การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุํมเสี่ยง อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
๓.3 การให๎บริการทันตกรรมในเดก็อายุ ๓-5 ปี  
๔) โรงเรยีนประถมศึกษา  
๔.๑ การตรวจชํองปากเด็กอายุ ๖ ปี 
๔.2 การเคลือบหลมุรํองฟันกรามแท๎ซี่ที่ 1 ในเด็กอายุ ๖ ปี 
๔.๓ การให๎บริการทันตกรรมในเดก็อายุ ๖-๑๒ ปี 
๕. กลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพชํองปากในผู๎ปุวยเบาหวาน 
๖) กลุํมผู๎สูงอาย ุ
๖.๑ การตรวจสุขภาพชํองปากผู๎สงูอายุ 
องค์ประกอบท่ี ๒ จัดบริการสุขภาพชํองปากท่ีครอบคลุมประชากรได๎ตามเกณฑร์๎อยละ 
๒๐ 

เกณฑ์เป้าหมาย จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทัง้หมดเทํากับ 9,993 แหํง จ าแนกเป็น จ านวน รพ.สต. 

เทํากับ 9,75๘ แหํง(ข๎อมูล 1๓ม.ค. 255๙) และ จ านวน ศสม. เทาํกับ 228 แหํง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ 43 แฟูม รายรพ.สต.และรายเครือขํายบริการ

(http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมลู 1 จ านวน รพ.สต./ศสม. ที่ให๎บริการสุขภาพชํองปากได๎คณุภาพตามเกณฑ์ครบท้ัง ๒ 

องค์ประกอบ   
รายการข้อมลู 2 จ านวน รพ.สต. และ ศสม. ทั้งหมดเทํากับ 9,993 แหํง 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข๎อมลู 1 / รายการข๎อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล  
หน่วยที่รายงาน ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์:08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ   ทันตแพทย์เช่ียวชาญ 
โทรศัพท ์:08 1668-3412, 0 2590 4213  โทรสาร : 0 2590 4203 
E-mail : suneewong@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคมัรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์:08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔E-mail : jaru@health.moph.go.th 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๗ 255๘ 255๙ 

ร๎อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให๎บรกิารสุขภาพชํองปาก
ที่มีคณุภาพครบ ๒ องค์ประกอบ 

ร๎อยละ 39.2 43.6 ๕๔.๙ 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

หัวข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก 

จังหวัด..................................  เขตสุขภาพที่.................  ตรวจราชการวันที่........................................... 

8. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร๎อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให๎บริการสุขภาพชํองปากที่มีคุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐  
 อัตราใช๎บริการสุขภาพชํองปากของประชาชนในพื้นท่ีไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๓๕ 

2. สถานการณ ์

2.๑. จ านวนประชากรทั้งหมด………...........…คนจ านวนประชากรสิทธิ์ UC …................………คน 

2.๒ หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จ านวนอ าเภอ ……………แหํง จ านวน CUP' ……………แหํง 
จ านวน ศสม. ……………แหํง จ านวน รพ.สต. ……………แหํง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม ……………แหํง รพ.เอกชน ……………แหํง 

2.๓.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.๓.๑ จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน สัดสํวนทันตแพทย์ตํอประชากร 1: ……………คน 
ทพ.กสธ. ………………คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ …    ……………คน 
ทพ.เอกชน ………………คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ………………คน 
2.๓.๒ จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด ………………คน สัดสํวนทันตาภิบาลตํอประชากร 1: ……………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ. ………………คน ทันตาภิบาลใน รพ. ………………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. ………………คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. ………………คน 
ทันตาภิบาลต าแหนํงนักวิชาการ  ………………คน   
นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลที่ไดร๎ับการเปลี่ยนต าแหนํงเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพชํองปาก 
2.๓.๓ จ านวนผู๎ชํวยทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน ผู๎ชํวยทันตแพทย์ (ในต าแหนํงจพง.ทันต) ………………คน 
ลูกจ๎างชํวยงานทันตกรรมในรพ.   ………………คน ลูกจ๎างชํวยงานทันตกรรมในรพ.สต. ………………คน 
2.3.๔ จ านวนชํางทันตกรรม ………………คน ร๎อยละรพ.สต.ที่มลีูกจ๎างชํวยงาน  ทันตกรรม  

2.๔. ครุภัณฑ์ทันตกรรมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีครุภณัฑท์ันตกรรมครบชุด ……แหํง จ านวนรพ.สต./ศสม.มีครภุัณฑ์ทันตกรรมไมคํรบชุด ……แหํง 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไมํมีครภุณัฑ์ทันตกรรม ……แหํง  ……แหํง 

2.๕. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรประจ าและ
ครุภณัฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แหํง จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
จากรพ.ให๎บริการและครภุัณฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แหํง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรหมุนเวียน
จากรพ.ให๎บริการแตํมีครุภณัฑ์ทันตกรรมไมคํรบชุด 

……แหํง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไมํมีบริการทันตกรรม 

……แหํง 

 

แบบ ตก. 1 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข๎อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแตํละประเด็น) 
3.๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด : ร๎อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากที่มีคุณภาพ>=ร๎อยละ ๖๐ 
แหล่งข้อมูล :HDC กลุํมรายงานมาตรฐานข๎อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชํองปากข๎อ 

๔๑ และ ๔๒ 
ในภาพรวมของจังหวัด.......พบวําองค์ประกอบที่ ๑ มีรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากตาม

เกณฑ์ใน ๖ กลุํมเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม พบร๎อยละ และองค์ประกอบที่ ๒ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพ
ชํองปากที่ครอบคลุมประชากรร๎อยละ ๒๐พบร๎อยละ  และมีสัดสํวนรพ.สต./ศสม.ที่ผํานเกณฑ์ทั้ง ๒
องค์ประกอบคือ ร๎อยละ  (ตารางที่ ๑) และ อ าเภอที่มีผลงานรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปาก
คุณภาพสูงสุด ๓ อันดับคือ 
รูปที่ ๑ ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพชํองปากในรพ.สต.รายอ าเภอ สรุปจาก HDC ณ วันที่ 
 3.๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด : อัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพ้ืนที่ >=ร๎อยละ ๓๕ 

แหล่งข้อมูล :ตัวตั้งHDC กลุมํรายงานมาตรฐาน->การเข๎าถึงบริการ ->ทันตกรรม (บริการ) ข๎อ ๑ 
             ตัวหาร HDC กลุํมรายงานมาตรฐาน->ข๎อมูลทั่วไป ->ประชากร ->4.ตาราง person เทียบ

กับ น า DBPOP มาปรับปรุง ->คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 
 พบวําในภาพรวมของจังหวัดมีพบวําอัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุกสิทธิของประชาชนใน
เขตเฉลี่ยร๎อยละ  อ าเภอที่พบอัตราใช๎บริการสุขภาพชํองปากตามเกณฑ์ สูงสุด ๓ อันดับคือ 
ตารางที่ ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ 1 ข๎อมูล 6 เดือน ต.ค.59-มี.ค.60 รอบ 2 ข๎อมูล 9 เดือน ต.ค.59-มิ.ย.60) 

ล าดับ รายการข้อมลู อ าเภอ ภาพรวม
จังหวัด       

๑ ร้อยละรพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบรกิารสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ>= ร้อยละ ๖๐  
๑.๑. รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชํองปาก

ได๎ตามเกณฑ์ใน 5 กลุมํเปูาหมาย 14 
กิจกรรม 

เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
๑.๒ รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชํองปากท่ี

ครอบคลมุร๎อยละ ๒๐ 
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
รวม ร๎อยละรพ.สต./ศสม.ที่จดับริการสขุภาพชํอง

ปากท่ีมีคุณภาพ 
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
๒ อัตราการใช้บริการสขุภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 
 อัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุก

สิทธิในพื้นที ่
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        

( ข๎อมูลHDC ณ วันที่..................)  
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3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม  

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ เรียงตามล าดับตามตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ สรุปปัญหาการด าเนินการ  

 
5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวย 

รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 

   
   
   
   

 
 
 
 

ปัญหาด าเนินการ 
จ านวน

อ าเภอที่มี
ปัญหา 

อ าเภอ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ปัญหาการลงบันทึกข๎อมูลการตรวจสอบการสํงออก และ ใช๎ข๎อมูล
จาก  43 แฟูม เพื่อการวางแผนและประเมินผล 

         

ปัญหาความไมํก๎าวหน๎า การเปลี่ยนสายงาน และ ลาออกของทันตาภิบาล          

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต          
ขาดแคลนผู๎ชํวยงานทันตกรรมประจ ารพ.สต.          
ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อลด
ปัญหาโรคในชํองปาก 

         

ศักยภาพทันตแพทย์ในการพัฒนาโครงการแก๎ปญัหาในพ้ืนท่ี          
ขาดแคลนทันตแพทย์ในบางจังหวัดท าให๎มีปัญหาในการจัดบริการ
หมุน 

         

ได๎รับงบประมาณในการจัดบริการไมํเพียงพอ          

ขาดยูนิตทันตกรรมในรพ.สต.          
มาตรการแก๎ปัญหาไมํชดัเจน          
ปัญหาอื่นๆระบ ุ          

จ านวนประเด็นปัญหาในระดับอ าเภอ          
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.......................................................................... ..............................................................................................
................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................. ................................................................... ....................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 

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

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

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

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

 
     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
 
หมายเหตุ 
การให้ข้อเสนอแนะ 
1) ข๎อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก๎ไขได๎ในพ้ืนที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ

กรมท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหานั้นเสนอแนะให๎แกํหนํวยรับตรวจ 
2) ข๎อเสนอแนะสํวนกลางในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต๎องแก๎ไขโดยสํวนกลาง ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจ

ราชการกรมที่เก่ียวข๎องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก๎ไขปัญหาในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ได๎ข๎อยุติ 
3) ข๎อเสนอแนะระดับนโยบายในกรณีปัญหาที่คณะผู๎ตรวจราชการมีความเห็นวําจ าเป็นต๎องแก๎ไขระดับ

นโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือเสนอให๎
ข๎อเสนอแนะแกํหนํวยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องโดย
ผํานกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะเมื่อได๎ข๎อยุติแล๎วให๎
เสนอตํอหัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตํอไป 
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ต้นแบบ 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
หัวข้อ สาขาสุขภาพช่องปาก 

เขตสุขภาพที่...................................รอบท่ี................................ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร๎อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให๎บริการสุขภาพชํองปากที่มีคุณภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐  
 อัตราใช๎บริการสุขภาพชํองปากของประชาชนในพื้นท่ีไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๓๕ 

2. สถานการณ์  สรุปเป็นตารางรายจังหวัด 
2.๑. จ านวนประชากรทั้งหมด………...........…คนจ านวนประชากรสิทธิ์ UC …................………คน 
2.๒ หน่วยบริการสุขภาพช่องปาก 
จ านวนอ าเภอ ……………แหํง จ านวน CUP' ……………แหํง 
จ านวน ศสม. ……………แหํง จ านวน รพ.สต. ……………แหํง 
จ านวนคลินิกทันตกรรม ……………แหํง รพ.เอกชน ……………แหํง 
2.๓.จ านวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
2.๓.๑ จ านวนทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน สัดสํวนทันตแพทย์ตํอประชากร 1: …………คน 
ทพ.กสธ. ………………คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ …    ……………คน 
ทพ.เอกชน ………………คน จ านวนทันตแพทย์เฉพาะทาง ………………คน 
2.๓.๒จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด ………………คน สัดสํวนทันตาภิบาลตํอประชากร 1: …………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสจ. ………………คน ทันตาภิบาลใน รพ. ………………คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ. ………………คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม. ………………คน 
ทันตาภิบาลต าแหนํงนักวิชาการ  ………………คน   

    นิยามของ “นวก.” คือ ทันตาภิบาลทีไ่ด๎รับการเปลี่ยนต าแหนํงเป็นนักวิชาการและยังท างานสุขภาพชํองปาก 
2.๓.๓ จ านวนผู๎ชํวยทันตแพทย์ทั้งหมด ………………คน ผู๎ชํวยทันตแพทย์(ในต าแหนํงจพง.ทันต) ………………คน 
ลูกจ๎างชํวยงานทันตกรรมในรพ.   ………………คน ลูกจ๎างชํวยงานทันตกรรมในรพ.สต. ………………คน 
2.3.๔ จ านวนชํางทันตกรรม ………………คน ร๎อยละรพ.สต.ที่มลีูกจ๎างชํวยงานทันตกรรม  

2.๔. ครุภัณฑ์ทันตกรในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีครุภณัฑท์ันต 
กรรมครบชุด 

……แหํง จ านวนรพ.สต./ศสม.มีครภุัณฑ์ทันตกรรมไมํ
ครบชุด 

……แหํง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่ไมํมีครภุณัฑ์ทัน
ตกรรม 

……แหํง  ……แหํง 

2.๕. ความพร้อมในการให้บริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
ประจ าและครุภณัฑ์ทันตกรรมครบชุด 

……แหํง จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให๎บริการและครุภัณฑ ์
ทันตกรรมครบชุด 

……แหํง 

จ านวนรพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ให๎บริการแตํมีครุภัณฑ์
ทันตกรรมไมํครบชุด 

……แหํง จ านวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไมํมีบริการทันตกรรม 

……แหํง 

แบบ ตก. 2 
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๓.  ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข๎อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแตํละ
ประเด็น) 
3.๑ การจัดบริการสุขภาพช่องปากในรพ.สต./ศสม.อย่างมีคุณภาพของเขต 

ตัวช้ีวัด : ร๎อยละรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากที่มีคุณภาพ>= ร๎อยละ ๖๐ 
แหล่งข้อมูล :HDC กลุํมรายงานมาตรฐานข๎อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชํองปากข๎อ 

๔๑ และ ๔๒ 
ในภาพรวมของเขตพบวําองค์ประกอบที่ ๑ มีรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากตามเกณฑ์ใน๖ 

กลุํมเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม พบร๎อยละ    และ องค์ประกอบที่ ๒ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากท่ี
ครอบคลุมประชากรร๎อยละ ๒๐ พบร๎อยละ  และ มีสัดสํวนรพ.สต./ศสม. ที่ผํานเกณฑ์ทั้ง ๒ องค์ประกอบคือ ร๎อย
ละ  (ตารางที่ ๑) และ จังหวัดมีผลงานรพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชํองปากคุณภาพสูงสุด ๓ อันดับคือ 
รูปที่ ๑ ผลงานภาพรวมการจัดบริการสุขภาพชํองปากในรพ.สต.รายจังหวัด  สรุปจาก HDC ณ วันที่ 
 3.๒ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่ 
ตัวช้ีวัด: อัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในพื้นที่>= ร๎อยละ ๓๕ 

แหล่งข้อมูล :ตัวตั้งHDC กลุํมรายงานมาตรฐาน->การเข๎าถึงบริการ ->ทันตกรรม (บริการ) ข๎อ ๑ 
        ตัวหาร HDC กลุํมรายงานมาตรฐาน->ข๎อมูลทั่วไป ->ประชากร ->4.ตาราง person เทียบกับ 

น า DBPOP มาปรับปรุง ->คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 
 พบวําในภาพรวมของเขตมีพบวําอัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต
เฉลี่ยร๎อยละ  จังหวัดที่พบอัตราใช๎บริการสุขภาพชํองปากตามเกณฑ์ สูงสุด ๓ อันดับคือ 

ตารางที่ ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ 1 ข๎อมูล 6 เดือน ต.ค.59-มี.ค.60 รอบ 2 ข๎อมูล 9 เดือน ต.ค.59-มิ.ย.60 
 -รอบ 2ข้อมูล ณ ไตรมาส 2 
  (ข๎อมูล ต.ค.59– ธ.ค.60 

ล าดับ รายการข้อมลู อ าเภอ ภาพรวม
จังหวัด       

๑ ร้อยละรพ.สต./ศสม.ท่ีจัดบรกิารสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ>= ร้อยละ ๖๐  
๑.๑. รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชํองปาก

ได๎ตามเกณฑ์ใน 5 กลุมํเปูาหมาย 14 
กิจกรรม 

เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
๑.๒ รพสต. / ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชํองปากท่ี

ครอบคลมุร๎อยละ ๒๐ 
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
รวม ร๎อยละรพ.สต./ศสม.ที่จดับริการสขุภาพชํอง

ปากท่ีมีคุณภาพ 
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
๒ อัตราการใช้บริการสขุภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 
 อัตราการใช๎บริการสุขภาพชํองปากรวมทุก

สิทธิในพื้นที ่
เปูาหมาย        
ผลงาน        

อัตรา/ร๎อยละ        
( ข๎อมูล ณ วันที่..................)  
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม  

 การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการจัดบริการ เรียงตามล าดับ ตามตารางที่ ๒ คือ  
ตารางที่ ๒ สรุปปัญหาการด าเนินการ 

ปัญหาด าเนินการ 

จ านวน
จังหวัด

ที่มี
ปัญหา 

จังหวัด 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ปัญหาการลงบันทึกข๎อมูลการตรวจสอบการสํงออก และ ใช๎ข๎อมูลจาก  
43 แฟูม เพื่อการวางแผนและประเมินผล 

         

ปัญหาความไมํก๎าวหนา๎ การเปลี่ยนสายงาน และ ลาออกของ 
ทันตาภิบาล 

         

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจ ารพ.สต          
ขาดแคลนผู๎ชํวยงานทันตกรรมประจ ารพ.สต.          
ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะห์และวางแผน เพื่อลด
ปัญหาโรคในชํองปาก 

         

ศักยภาพทันตแพทย์ในการพัฒนาโครงการแก๎ปญัหาในพ้ืนท่ี          
ขาดแคลนทันตแพทย์ในบางจังหวัดท าให๎มีปัญหาในการจัดบริการหมุน          
ได๎รับงบประมาณในการจัดบริการไมํเพียงพอ          
ขาดยูนิตทันตกรรมในรพ.สต.          
มาตรการแก๎ปัญหาไมํชดัเจน          
ปัญหาอื่นๆระบ ุ          

จ านวนประเด็นปัญหาในระดับอ าเภอ          

 
5.ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให๎การ
ด าเนินงานไมํบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข๎อเสนอแนะที่ให๎ตํอหนํวย 

รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการตํอ 
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6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
............................................................................................................................. ...........................................
.................................................................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................... .....................................
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 

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

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

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

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

 
     ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง.........................................................................................  
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
     โทร..................................... e-mail………………………………………… 
หมายเหตุ 
การให้ข้อเสนอแนะ 
4) ข๎อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก๎ไขได๎ในพ้ืนที่ผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการ

กรมท่ีเกี่ยวข๎องกับปัญหานั้นเสนอแนะให๎แกํหนํวยรับตรวจ 
5) ข๎อเสนอแนะสํวนกลางในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจาเป็นต๎องแก๎ไขโดยสํวนกลาง ผู๎ท าหน๎าที่ต รวจ

ราชการกรมที่เก่ียวข๎องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก๎ไขปัญหาในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ได๎ข๎อยุติ 
6) ข๎อเสนอแนะระดับนโยบายในกรณีปัญหาที่คณะผู๎ตรวจราชการมีความเห็นวําจ าเป็นต๎องแก๎ไขระดับ

นโยบายจะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก๎ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือเสนอให๎
ข๎อเสนอแนะแกํหนํวยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องโดย
ผํานกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะเมื่อได๎ข๎อยุติแล๎วให๎
เสนอตํอหัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตํอไป 
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คณะที่ 3 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(ไม่มีประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย) 
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คณะที่ 4 
การบริหารจัดการ 

(ไม่มีประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย) 
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คณะที่ 5  
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม  2559) 
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คณะท่ี 5  

การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ได๎ก าหนดให๎ “การตรวจราชการ” 
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผํนดินที่จะท าให๎การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหนํวยงานของรัฐนั้นเป็นไปตามเปูาหมาย อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก๎ไขปัญหาและ
อุปสรรคตํางๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจตํางๆ ของภาครัฐ เพ่ือกํอให๎เกิดประโยชน์
สุขแกํประชาชน ส านักนายกรัฐมนตรีได๎ก าหนดกรอบแนวทางการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู๎ตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 3 ประเด็นนโยบาย ได๎แกํ 
  1. ประเด็นนโยบายรัฐบาล (Issue) 
  1.1 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
  1.2 เศรษฐกิจฐานรากและชุมชน 
  ๒. ประเด็นนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล (Hot Issue) : การปูองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน   
 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข มี 2 ประเด็นนโยบาย  ได๎แกํ ประเด็นที่ ๑.1 และ ๒ 
 1. ประเด็นนโยบายรัฐบาล (Issue) : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
  1.1 เหตุผลในการตรวจราชการต่อเนื่อง 
   ปริมาณขยะมูลฝอยยังเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ขยะอันตราย อาทิ ถํายไฟฉาย หลอดไฟ ซาก
เครื่องใช๎ไฟฟูา กระป๋องสเปรย์ ยังถูกทิ้งปะปนกับขยะประเภทอ่ืน และขยะมูลฝอยตกค๎างยังมีการจัดการไมํ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการ สํงผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อม สุขภาพ และความเป็นอยูํของประชาชน 
   จากการตรวจติดตามของผู๎ตรวจราชการ ในปี 2559 ยังคงพบปัญหา ดังนี้  

1) การจัดเก็บและรวบรวมขยะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ยังไมํสอดคล๎องกับ
ระบบการคัดแยกขยะ 

2) ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจ าหนํายขยะยังไมํมีความชัดเจน ท าให๎การก าจัดขยะของ อปท. 
ยังไมํมีประสิทธิภาพเทําท่ีควร  

3) ประชาชนสํวนใหญํยังขาดการมีสํวนรํวม และไมํเห็นความส าคัญของการลดและคัดแยก
ขยะตั้งแตํต๎นทางอยํางจริงจัง 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได๎มีมติเห็นชอบแผนแมํบทการ   
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2565 และให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
รํวมกับกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. 2559 -
2560) พร๎อมทั้งให๎เรํงรัดการด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพ้ืนที่น ารํองและใน
ระดับชุมชนและหมูํบ๎าน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยกรมควบคุมมลพิษ  และ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎รํวมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย         
ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560) ภายใต๎แผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2565 โดยใช๎หลักการ 3 Rs คือ การใช๎น๎อย  ใช๎ซ้ า และน าหลักมาใช๎ใหมํ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได๎มีหนังสือแจ๎งทุกจังหวัด
ให๎ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตาม
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -2560) ซึ่งอยูํภายใต๎
แผนแมํบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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 1.2 เป้าหมายหลักในการตรวจติดตาม 
  เพ่ือติดตาม ชํวยเหลือ และเรํงรัดการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลเพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎แกํประชาชน 

 1.3 วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตาม 
  1) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”)    
  2) เพ่ือรับทราบผลการด าเนินโครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล๎อมตามเอกสารงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การแก๎ไขปัญหาประเด็น
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ 
และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎าง แตํไมํสามารถด าเนินการ
กํอสร๎างได๎ และประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ได๎แกํ ความคุ๎มคํา ประโยชน์ที่ได๎รับ ผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ และความสัมฤทธิ์ผลของประเด็นนโยบายส าคัญการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
  3) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ข๎อจ ากัดในการด าเนินโครงการของจังหวัด พร๎อมทั้งชํวย
ประสาน และเสนอแนะแนวทางในการแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให๎สามารถด าเนินการได๎อยําง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.4 จุดเน้นในการตรวจติดตาม 
  1) เน๎นการตรวจติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
  2) เน๎นการตรวจติดตามโครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม 
ตามเอกสารงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(1) การสํงเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่ต๎นทางแหลํงก าเนิดและการน าขยะไปใช๎ประโยชน์ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี 

(2) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนสํง และก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค๎างและที่เกิดใหมํ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

(3) การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม - กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

(4) การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และ
ก ากับ ดูแลบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด 

- กระทรวงสาธารณสุข 

  3) เน๎นการตรวจติดตามปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎ว
เสร็จ และไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ และกรณีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการ
กํอสร๎าง แตํไมํสามารถด าเนินการกํอสร๎างได๎ จ านวน 19 แหํง 
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 1.5 ระยะเวลาในการตรวจติดตาม เห็นควรตรวจติดตาม ๒ รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕60 
  รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕60 

 1.6 ประเด็นการตรวจติดตาม   

รอบท่ี ๑  
(Project and Progress Reviews) 

รอบท่ี ๒  
(Monitoring and Evaluation) 

๖.๑ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัด 
และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยจ าแนกตาม
ประเภทของขยะ 
6.2 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศ
ไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการ
ปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด”) 
6.3 ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข๎อจ ากัด
ของการด าเนินโครงการ 
       6.3.1 โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผน 
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิง่แวดล๎อมในระดบั
จังหวัด จ านวน 38 โครงการ (30 จังหวัด)  
       6.3.2 โครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ตามเอกสาร
งบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง  
6.4 ปัญหาเฉพาะพื้นท่ี 
      6.4.1 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการ
กํอสร๎างแล๎วเสร็จ และไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ 
จ านวน 16 แหํง 
      6.4.2 กรณีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎าง แตํไมํสามารถ
ด าเนินการกํอสร๎างได๎ จ านวน 3 แหํง 
6.5 ปัญหา ข๎อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะ 
และข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

๖.๑ การด าเนินการตามข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจราชการ 
6.2 ผลความก๎าวหน๎าในการจัดการขยะในภาพรวม และการบริหาร
จัดการขยะจ าแนกตามประเภทขยะ 
6.3 ผลความก๎าวหน๎าในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 
2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
6.4 ผลความคืบหน๎าในการด าเนินการโครงการ 
      6.4.1 โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด จ านวน 38 โครงการ 
(30 จังหวัด)  
       6.4.2 โครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล๎อม ตามเอกสารงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
6.5 ผลความคืบหน๎าในการแก๎ไขปัญหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่
มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ และกรณี
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการ
กํอสร๎าง แตํไมํสามารถด าเนินการกํอสร๎างได๎ 
6.6 ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ได๎แกํ ผลลัพธ์ ประโยชน์ที่
ประชาชนได๎รับ ผลกระทบจากการด าเนินโครงการของ  
        6.6.1 โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการ เพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมระดับจังหวัด จ านวน 38 โครงการ 
        6.6.2 โครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะ
และสิ่ งแวดล๎อม ตามเอกสารงบประมาณรายจําย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
6.7 ปัญหา ข๎อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะและข๎อคิดเห็น 
และข๎อเสนอแนะ 

 

 1.๗ ขอบเขตในการตรวจติดตาม 
  1) พ้ืนที่ในการตรวจติดตาม  
   ควรตรวจติดตามทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ส าหรับพ้ืนที่ที่จะไปตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ ขึ้นอยูํ
ในดุลพินิจของคณะผู๎ตรวจราชการ 
  2) การคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม 
   เห็นควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามส าคัญในภารกิจของกระทรวง 
(Function) ที่ใช๎เป็นจุดยึดโยงการท างานรํวมกันของสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องภายใต๎แผนงบประมาณในลักษณะ
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บูรณาการ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ด๎านการจัดการขยะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งมีลักษณะโครงการที่ได๎รับงบประมาณสูง มีพ้ืนที่ด าเนินการทั่วประเทศ หรือกระจายตัวอยําง
กว๎างขวาง สํงผลตํอประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งโครงการที่อยูํในความรับผิดชอบของจังหวัด (Area) (ถ๎ามี)  
เพ่ือเพ่ิมความคุ๎มคํา (Value for Money) ของแผนงาน/โครงการ และน าไปสูํผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย ดังนี้ 
   (๑) โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
ในระดับจังหวัด ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนสํง และก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างและ
ที่เกิดใหมํ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ รวมจ านวนทั้งสิ้น 38 โครงการ (30 จังหวัด) 
   (๒) ติดตามปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และ
ไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ และกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎าง 
แตํไมํสามารถด าเนินการกํอสร๎างได๎ จ านวน 19 แหํง 
   (๓) ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
   ทั้งนี้ คณะผู๎ตรวจราชการเห็นสมควรจะคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตามในพ้ืนที่ 
โครงการใด ขึ้นอยูํตามดุลพินิจของคณะผู๎ตรวจราชการ 
  ๓) การตรวจติดตาม 
   1) ผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู๎ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามรํวมกัน 
โดยตรวจติดตามรํวมกันในพื้นท่ีอยํางน๎อยเขตตรวจราชการละ 2 จังหวัด       
    (๑) การตรวจติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) 
    (2) โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  
ในระดับจังหวัด ภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ตามเอกสารงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนสํง และก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค๎างและที่เกิดใหมํ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ 
    (3) ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และไมํ
สามารถเปิดด าเนินการได๎ และกรณีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎าง แตํ
ไมํสามารถด าเนินการกํอสร๎างได๎      
   ๒) ผู๎ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ผู๎ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู๎ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู๎ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ติดตามแผนงาน/โครงการตามแนวทางการด าเนินงาน ภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม ตามเอกสารงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข๎อ 4.2 
และสํงรายงานให๎ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือประมวลผลในภาพรวม 
  4) วิธีการตรวจติดตาม 
   เห็นควรตรวจติดตามโดยวิธีการตํางๆ ดังนี้ 
   (1) รับฟังรายงานและสอบถามข๎อมูลจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและหนํวยงานอ่ืนๆ ตาม
ดุลพินิจของคณะผู๎ตรวจราชการ ทั้งนี้ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่สามารถสอบถามข๎อมูล มีดังนี้ 
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ประเด็นค าถาม หน่วยงาน 
๑. สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวม และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยจ าแนกตามประเภทของขยะ (ขยะ
มูลฝอยตกค๎าง ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน 
มูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย) 

- ผู๎อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด 
- ท๎องถิ่นจังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

๒. ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎
ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 
2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด สะอาด”) 

- ท๎องถิ่นจังหวัด 
- ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

๓. ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ข๎อจ ากัดของการ
ด าเนินโครงการ 
    3.1 โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด 
 
 
    3.2 โครงการภายใต๎แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม ตามเอกสารงบประมาณรายจําย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในความรับผิดชอบของ
กระทรวง   

 
 
- ผู๎อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด 
- ท๎องถิ่นจังหวัด 
- ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- หนํวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการในจังหวัด 
- หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในจังหวัด 
 

๔. การแก๎ไขปัญหาเฉพาะพื้นที ่
    4.1 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ 
และไมํสามารถเปิดด าเนินการได๎ จ านวน 16 แหํง 
    4.2 กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณในการกํอสร๎าง แตํไมํสามารถด าเนินการ
กํอสร๎างได๎ จ านวน 3 แหํง 

- ผู๎อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด 
- ท๎องถิ่นจังหวัด 
- ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

5. ปัญหา ข๎อจ ากัดในการด าเนินการจัดการขยะและ
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ 

- ผู๎อ านวยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของจังหวัด 
- ท๎องถิ่นจังหวัด 
- ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
- ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 

    (๒) การสังเกตการณ์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร๎ขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของจังหวัด (แนวทางการปฏิบัติงานด๎านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”) โครงการถํายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมในระดับจังหวัด สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่มีการกํอสร๎างแล๎วเสร็จ และไมํสามารถ
เปิดด าเนินการได๎ และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎าง แตํไมํสามารถ
ด าเนินการกํอสร๎างได๎  
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   ๕) การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
    (1) การรายงานผลการตรวจราชการ 
 ผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
รายเขต และน าขึ้นเผยแพรํสูํสาธารณชนผํานทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
   ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
        ผู๎ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานในลักษณะภาพรวมโครงการ เสนอปลัดกระทรวง 
และสํงให๎ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕60 
  ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
  ทั้งนี้ กรณีที่ผู๎ตรวจราชการตรวจพบประเด็นปัญหาส าคัญที่ควรมีการด าเนินการแก๎ไข
อยํางเรํงดํวน เห็นสมควรให๎ผู๎ตรวจราชการน าเสนอหัวหน๎าสํวนราชการ เพ่ือเสนอรัฐบาล/หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องพิจารณาด าเนินการตํอไป โดยไมํต๎องรอการรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ดังกลําว  
 (2) การรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ 
  ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของ
ผู๎ตรวจราชการกระทรวง และผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร  ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรค และข๎อเสนอแนะของผู๎ตรวจราชการให๎แล๎วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤษภาคม 
2560 และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection 
Report : SAIR) ให๎แล๎วเสร็จตํอไป  
 ครั้งที่ ๒  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (Annual Inspection 
Report : 2017) ให๎แล๎วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕60 
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 โครงการพัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมาย  
      ในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด 
 หนํวยงานที่รับผิดชอบ ได๎แกํ ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย  
 กิจกรรม : 1. สํงเสริม พัฒนาแนวทางการจัดการมูลฝอยและการน าขยะไปใช๎ประโยชน์ 
              2. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางปฏิบัติและการก ากับดูแล บังคับใช๎ 
                             กฎหมายอยํางเข๎มงวด 

 
 

 
  
 
 

แบบ PPR1 
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  โดยก าหนดค าจ ากัดความของ “อปท./ชุมชน ต้นแบบการลด คัดแยก และน ามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์” หมายถึง อปท./ชุมชน ที่มีการด าเนินงานตามข๎อ ๑, ๒ และ ๓ ดังนี้ 

1. มีกิจกรรมรํวมกันของชุมชนอยํางชัดเจนในการลด/คัดแยก/น ามูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ เชํน ธนาคารขยะ, 
กิจกรรมขยะแลกไขํ การท าปุ๋ยหมัก ไบโอแก๏ส เลี้ยงไส๎เดือน น้ าหมักชีวภาพ เป็นต๎น  

2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการท ากิจกรรมของชุมชน เชํน เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เป็นต๎น 
3. มีการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง เชํน มีผลการด าเนินงานที่ผํานมา และมีแผนการด าเนินงานตํอไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ   
    ผู๎อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม  กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ 0 2590 4317  โทรสาร 0 2590 4321 
ผู้ประสานงานโครงการ  
 1. นางณีรนุช  อาภาจรัส     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
        โทรศัพท์ 0 2590 4316   โทรสาร 0 2590 4321  
        มือถือ  081 566 8879  E-mail : a.neeranuch@gmail.com 
 2. นายประโชติ  กราบกราน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
        โทรศัพท์ 0 2590 4128   โทรสาร 0 2590 4200  
         มือถือ  081 626 4111  E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th 

 3. น.ส.นวรัตน์  อภิชัยนันท์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
        โทรศัพท์ 0 2590 4316   โทรสาร 0 2590 4321  
         มือถือ  083 777 6229  E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
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แบบสอบทานแนวทางการด าเนินการของจังหวัด 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนการลงตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

งบประมาณสนับสนนุส่วนภูมิภาค แผนงานบรูณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
1. ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  

เจ้าภาพหลัก :  ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม  กรมอนามัย 

โครงการ : พัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติและการก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด   

   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................................................. เขตสุขภาพที่........... 

เป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

1. จังหวัดมีการพัฒนาต๎นแบบองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น/ชุมชน การลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต๎นทาง  
อยํางน๎อยจังหวัดละ 2 แหํง 
 
(ด าเนินการรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
รับผิดชอบตามแผนงานบูรณาการฯ) 
  
  

1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
๒. ผลักดันให๎มีมติของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เพ่ือ 

๒.๑ สนับสนุนและก ากับดูแลให๎ท๎องถิ่นมีการบังคับใช๎กฎหมายด๎านการจัดการมูลฝอย 
๒.2 สํงเสริม สนับสนุนให๎ท๎องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทาง 

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล๎อม องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(Environmental Health Accreditation : EHA) 
๓. จดัให๎มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหลํงก าเนิด และ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให๎เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
๔. จัดท าฐานข๎อมูลชุมชน/ท๎องถิ่น ต๎นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต๎นทาง ครอบคลุมกระบวนการด าเนินการ และข๎อมูลปริมาณการเกิด การ
ลด คัดแยก และการน ามูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ 

  

แบบ PPR1 

คณะที่ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
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เป้าหมาย/ผลผลิต กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ แนวทางการด าเนินการ ปัญหา/อุปสรรค 

๕. สํงเสริม สนับสนุนให๎ท๎องถิ่น/ชุมชนมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นต๎นแบบการลด คัด
แยก และน ามูลฝอยไปใช๎ประโยชน์ อาทิ ให๎ความรู๎ อสม, เจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่น และ ก ากับ 
ติดตาม เป็นต๎น 

ข้อเสนอแนะ(ในพื้นที่)…………………………………………..........……………………....................................       

ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย…………………………………………........…………………..........…………………… 

 

 ผู๎รายงาน.......................................................... 

 

  เจ๎าภาพหลัก  ส่านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4316 โทรสาร 0 2590 4316 

                            ๑. นางณีรนุช  อาภาจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการพิเศษ    
       มือถือ ๐๘๑ ๕๖๖ ๘๘๗๙  E-mail : a.neeranuch@gmail.com 
  2. นายประโชติ  กราบกราน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

          มือถือ 081 626 4111  E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th 

                            3. น.ส.นวรัตน์  อภิชัยนันท์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
       มือถือ  ๐๘๓ ๗๗๗ ๖๒๒๙ E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
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ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 รอบท่ี 1 และ 2 

เขต
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  

รอบท่ี 2 
1 พะเยา 16 - 18 มกราคม 2560 12 – 14 มิถุนายน 2560 

เชียงราย 18 - 20 มกราคม 2560 14 – 16 มิถุนายน 2560 
 แมํฮํองสอน 24 – 27 มกราคม 2560 20 – 23 มิถุนายน 2560 
 นําน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 26 – 28 มิถุนายน 2560  

แพรํ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 28 – 30 มิถุนายน 2560 
เชียงใหม ํ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 3 – 5 กรกฎาคม 2560 
ล าพูน 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
ล าปาง 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 12 – 14 กรกฎาคม 2560 

2 ตาก 11-13 มกราคม 2560  
เพชรบูรณ ์ 18-20 มกราคม 2560  
พิษณุโลก 25-27 มกราคม 2560  
สุโขทัย 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  
อุตรดิตถ ์ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560  

3 ก าแพงเพชร 7-9 กุมภาพันธ์ 2560 6-8 มิถุนายน 2560 
 ชัยนาท 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 13-15 มิถุนายน 2560 
 นครสวรรค ์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560 20-22 มิถุนายน 2560 
 พิจิตร 7-9 มีนาคม 2560 27-29 มิถุนายน 2560 
 อุทัยธาน ี 14-16 มีนาคม 2560 4-6 กรกฎาคม 2560 

4 สระบรุ ี 24-26 มกราคม 2560 24-26 พฤษภาคม 2560 
 ลพบุรี  15-17 กุมภาพันธ์ 2560 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2560 
 อํางทอง 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 7-9 มิถุนายน 2560 

 สิงห์บุร ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
 นครนายก 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
 พระนครศรีอยุธยา 1-3 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
 นนทบุรี  8-10 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
 ปทุมธาน ี 15-17 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 

5 ประจวบครีีขันธ ์ 17-19 มกราคม 2560 2-4 สิงหาคม 2560 
สุพรรณบุร ี 25-27 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
สมุทรสงคราม 17-19 มกราคม 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
ราชบุร ี 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 28-30 มิถุนายน 2560 
นครปฐม 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
สมุทรสาคร 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
เพชรบุร ี 1-3 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
กาญจนบุร ี 8-10 มีนาคม 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 

6 
 
 

สระแก๎ว 4-6 มกราคม 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
ปราจีนบุร ี 11-13 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
ชลบุร ี 18-20 มกราคม 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
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เขต
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ  

รอบท่ี 2 
 ระยอง 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 

ฉะเชิงเทรา 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
ตราด 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
สมุทรปราการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 
จันทบุร ี 8-10 มีนาคม 2560 2-4 สิงหาคม 2560 

7 
 
 

 

มหาสารคาม 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
ร๎อยเอ็ด 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
กาฬสินธุ ์ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
ขอนแกํน 1-3 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

8 นครพนม 11-13 มกราคม 2560 7-9 มิถุนายน 2560 
สกลนคร 18-20 มกราคม 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
เลย 25-27 มกราคม 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
บึงกาฬ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
หนองบัวล าภ ู           14-17 มีนาคม 2560          12-14  กรกฎาคม 2560 
หนองคาย           22-24 กุมภาพันธ์ 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 
อุดรธาน ี 1-3 มีนาคม 2560 26-28 กรกฎาคม 2560 

9 สุรินทร ์ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 21-23 มิถุนายน 2560 
ชัยภูม ิ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 28-30 มิถุนายน 2560 
บุรีรัมย ์ 1-3 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
นครราชสมีา 8-10 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

10 มุกดาหาร 25-27 มกราคม 2560 7-9  มิถุนายน 2560 
อ านาจเจรญิ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 14-16 มิถุนายน 2560 
ยโสธร 8 - 10 มีนาคม 2560 21-23  มิถุนายน 2560 
ศรีสะเกษ 15-17 มีนาคม 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
อุบลราชธาน ี 22-24 มีนาคม 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 

11 กระบี ่ 25 – 27 มกราคม 2560  14 – 16 มิถุนายน 2560 
พังงา 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560  21 – 23 มิถุนายน 2560 
ภูเก็ต 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 28 – 30 มิถุนายน 2560 
ระนอง 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 5 – 7 กรกฎาคม 2560 
นครศรีธรรมราช 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 12 – 14 กรกฎาคม 2560 
สุราษฎร์ธาน ี 1 – 3 มีนาคม 2560 19 – 21 กรกฎาคม 2560 
ชุมพร 8 – 10 มีนาคม 2560 26 – 28 กรกฎาคม  2560 

12 นราธิวาส 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 7-9  มิถุนายน 2560 
ยะลา 8-10 มีนาคม 2560 14-16  มิถุนายน 2560 
ปัตตาน ี 25-27 มกราคม 2560 21-23  มิถุนายน 2560 
พัทลุง 8-10  กุมภาพันธ์ 2560 5-7 กรกฎาคม 2560 
สตูล 18-20 มกราคม 2560 2-4 สิงหาคม 2560 
ตรัง 22-24  กุมภาพันธ์ 2560 12-14 กรกฎาคม 2560 
สงขลา 15-17 มีนาคม 2560 19-21 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ข๎อมูล ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560) 
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การนิเทศงานกรมอนามัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 158 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

การนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

การนิเทศงาน เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผํนดินที่จะท าให๎การปฏิบัติราชการ
หรือการจัดท าภารกิจของหนํวยงานรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย เป็นการติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศ 
สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานทั้งด๎านวิชาการและการบริหารจัดการที่ชํวยในการตัดสินใจปรับวิธีการ
ด าเนินงาน การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู๎เพ่ือตอบสนองความต๎องการในระดับปฏิบัติ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัยได๎ก าหนดแนวทางการนิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินผล ให๎
สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โครงการส าคัญของกรมอนามัย ตัวชี้วัดตามข๎อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และงานตามพันธกิจที่กรม
รับผิดชอบ โดยมุํงเน๎นที่กระบวนการท างานมากกวําติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome) ที่สามารถ
สะท๎อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะที่ส าคัญและเป็นรูปธรรมตํอพ้ืนที่ และหนํวย
ปฏิบัติ ตลอดจนเสนอปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญกลับไปยังหนํวยงานสํวนกลางที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางในการแก๎ไขปรับปรุงและให๎การสนับสนุนตํอไป 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 1.1 พัฒนาระบบการนิเทศงานกรมอนามัย พัฒนาผู๎นิเทศงานกรม และพัฒนาภาคีเครือขํายในการ
สํงเสริมประสานความรํวมมือการนิเทศงานและบูรณาการระหวํางหนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 
 1.2 กระตุ๎นเตือน และติดตามความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานตามโครงการส าคัญของกรมอนามัย ตัวชี้วัด
ตามข๎อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และงานตาม
พันธกิจที่กรมรับผิดชอบ ให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
 1.3 รับรู๎ปัญหาอุปสรรค ข๎อจ ากัดในด๎านตํางๆ  ปัจจัยที่มีผลตํอความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์ของ
หนํวยงาน รวมถึงการให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎หนํวยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการท างานให๎สอดรับกับสถานการณ์
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ 
2. กรอบการนิเทศงาน 
 2.1  โครงการส าคัญของกรมอนามัย  

๒.๒  ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสํงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล๎อม ตามแผน 
พัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔)  
 2.๓  ตัวชี้วัดตามข๎อตกลงการปฏิบัติราชการ(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2.๔  การเบิกจํายงบประมาณในภาพรวม 
 2.๕  ปัญหาอุปสรรค และข๎อขัดข๎องในด๎านวิชาการ และด๎านการบริหารจัดการ 
 ๒.๖  การให๎ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาผลการด าเนินงาน 
3. หน่วยงานเป้าหมายของการนิเทศงาน 
     ศูนย์อนามัยที่ 1 – 1๓  ศูนย์อนามัยกลุํมชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข๎ามชาติ จังหวัดล าปาง                           
และศูนยท์ันตสาธารณสุขระหวํางประเทศ จังหวัดเชียงใหมํ 
4. องค์ประกอบคณะนิเทศงาน ประกอบด๎วย 
 4.1 รองอธิบดีกรมอนามัยทุกทําน เป็นประธานคณะนิเทศ  
 4.๒ ผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทําน เป็นรองประธานคณะนิเทศ 
 4.๓ ผู๎แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน ๙ กลุํมสํวนกลางเป็นผู๎นิเทศ 
 4.๔ หัวหน๎ากลุํมวัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ ๓ กลุํมสนับสนุนจากศูนย์อนามัย เป็นผู๎นิเทศ 
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 4.๕ หัวหน๎าบริหารยุทธศาสตร์ส านัก/กองสํวนกลาง และศูนย์อนามัยที่ 1 – 1๓  ศูนย์อนามัยกลุํม
ชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข๎ามชาติ และศูนยท์ันตสาธารณสุขระหวํางประเทศ เชียงใหมํ เป็นผู๎นิเทศงาน 
 4.๖ ผู๎ที่หัวหน๎าคณะนิเทศพิจารณาให๎รํวมนิเทศงาน เป็นผู๎นิเทศงาน 
 4.๗ ผู๎อ านวยการกองแผนงาน หรือผู๎แทน เป็นผู๎นิเทศงานและเลขานุการ 
5. ระยะเวลาการนิเทศงาน         
 นิเทศงานกรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีก าหนด ๑ ครั้ง คือ เดือนเมษายน – พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕60 ภายหลังการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือติดตามกระบวนการด าเนินงาน
และเรียนรู๎ความส าเร็จรํวมกันรวมทั้งน าผลลัพธ์จากการตรวจราชการในรอบที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๐) ปัญหาอุปสรรค และข๎อเสนอแนะจากการตรวจราชการในรอบที่ ๑ น ามาสูํการแก๎ปัญหาและ
เตรียมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในรอบท่ี ๒ (เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  ๒๕๖๐) 
6. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนิเทศงาน 
 1. ผู้นิเทศงาน 
  1) ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด จัดเตรียมข๎อมูลพื้นฐานและสถานการณ์เพ่ือประกอบการชี้แจง 
  2) รับฟังการน าเสนอ ให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือเสริมจุดแข็ง ลบจุดอํอนของหนํวยรับการนิเทศ 
และรํวมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหา อุปสรรค ด๎านวิชาการและการบริหารจัดการ 
  3) น าเสนอผลการนิเทศงาน พร๎อมข๎อเสนอแนะตํอประธานคณะนิเทศ 

4) วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศของศูนย์อนามัย พร๎อมข๎อเสนอแนะแนวทางการแก๎ไขใน
สํวนที่เกี่ยวข๎องสํงเลขานุการคณะนิเทศ ตามแบบรายงาน นอ.1 ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

2. เลขานุการคณะนิเทศ 
1) จัดท ารายละเอียดก าหนดการนิเทศงาน  
2) ประสานหนํวยรับการนิเทศ เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ และการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (ถ๎ามี) 
๓) จดบันทึกการนิเทศงาน รวบรวมเอกสาร ข๎อมูลสารสนเทศ ประกอบการบรรยายสรุป 

รวมถึงข๎อมูลตําง ๆ ที่จ าเป็นจากหนํวยรับการนิเทศ 
๔) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ เสนอหัวหน๎าคณะนิเทศงาน เพ่ือแจ๎งผลการนิเทศแกํ

ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เก่ียวข๎องภายใน 7 วันท าการ หลังการนิเทศงานสิ้นสุด 
๕) วิเคราะห์สรุปผลภาพรวมการนิเทศงานในแตํละรอบ จัดท าเป็นรายงานเสนอผู๎บริหาร

ทราบ เพื่อแจ๎งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ และเผยแพรํ 
 

 7. แบบรายงานการนิเทศ  
     มีสาระส าคัญประกอบด๎วย 
 1. ผู๎นิเทศงานสรุปสถานการณ์ ข๎อมูลประกอบการวิเคราะห์ ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงตํอการท า
ให๎การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไมํประสบความส าเร็จ ซึ่งได๎จาการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์
สังเคราะห์จากการนิเทศงาน ปัญหา อุปสรรค  การให๎ข๎อเสนอแนะตํอนโยบาย/ตํอสํวนกลาง/ตํอผู๎บริหาร/   
ตํอระเบียบ กฎหมาย และนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอยําง (ถ๎ามี) 

2. ผู๎นิเทศงานจัดท ารายงานการนิเทศงานตามแบบ นอ.๑ เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข๎อง สํงกองแผนงาน  
ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงานในแตํละรอบ ภายใน  3 วันท าการ   

3. เลขานุการคณะนิเทศงานรวบรวมรายงาน  วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปน าเสนอผู๎บริหาร
ทราบ ภายใน 7 วันท าการ 
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 8. กรอบแนวทางการนิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 1. โครงการส าคัญ/ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Cluster โครงการส าคัญ 
ตัวชี้วัด 

ตรวจราชการ ปี 2560 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี กรมอนามัย 
ตัวชี้วัดค ารับรอง 

การปฏิบัตริาชการกรม (PA) 
1. สตรีและ
เด็กปฐมวัย 

1. โครงการตั้งครรภ์คณุภาพเพื่อลูกเกิดรอดแมํปลอดภยั 
2. โครงการสมัมนาวิชาการธาลัสซีเมียแหํงชาติ ครั้งท่ี 23 
3. โครงการเด็กไทยรุํนใหมํแข็งแรงสมองดีพร๎อมเรียนรู ๎
4. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ 

1. อัตราสํวนการตาย
มารดาไมเํกิน 20 ตํอ
การเกิดมีชีพแสนคน 
2. ร๎อยละของเด็ก 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัยไมํน๎อย
กวํา 80 
3. ร๎อยละของเด็ก 0-5 
ปี สูงดีสมสํวน ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 51 และ
สํวนสูงเฉลี่ย ท่ีอายุ 5 ปี 
(ชาย 113 /หญิง 112) 

1. อัตราสํวนการตายมารดาไทยตอํการเกิดมีชีพแสนคน 
2. ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย 
     2.1) เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได๎รับการคัด
กรองพัฒนาการทุกคน พบสงสัยลาํช๎า 
     2.2) ร๎อยละของเด็กตั้งแตํทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ า
กวํา 6 เดือนแรก มีคาํเฉลีย่กินนมแมํอยํางเดียว 
3. ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมสํวน และเด็กอายุ 5 ปี 
มีสํวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ ์
      3.1) ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมสํวน 
4. ร๎อยละของเด็กอายุ 3 ปีฟันไมผํุ (Caries free) 

1. ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย 
2. ร๎อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได๎รับ
การคัดกรองพัฒนาการมีพัฒนาการสงสัยลําช๎า 
3. ร๎อยละของเด็กมีพัฒนาการสงสัยลําช๎า ได๎รับการ
ติดตามให๎ไดร๎ับการกระตุ๎นพัฒนาการ และประเมินซ้ า 
ภายใน 30 วัน  
4. ร๎อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมสํวน  

2. กลุํมวยั
เรียน 

1. โครงการเด็กวัยเรียนสูงสมสํวนสมองดีแข็งแรง 
2. โครงการลดปัญหาภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนในเด็กวัยเรียน 
3. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการ
เรียนรูต๎ามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
4. โครงการเด็กไทยสายตาดี 
5. โครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย 
6. โครงการสํงเสรมิโภชนาการและสุขภาพอนามยัเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
7. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแหํงชาต ิ

1. ร๎อยละของเด็กวัย
เรียน สูงดสีมสํวน ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 66  
2. ร๎อยละของเด็กกลุํม
อายุ 0-12 ปี ฟันดีไมมํี
ผุ (Cavity Free)                         
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 52 

1. ร๎อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงสมสํวน ฟันไมํผุ 
(caries free) และเด็กอายุ 12 ป ีมีสํวนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
     1.1) ร๎อยละของเด็กวัยเรยีน (6-14 ปี) สูงสมสํวน 
     1.2) ร๎อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันไมํผุ (caries free) 
3. ร๎อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
ด๎านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 
      3.1) เด็กวัยเรยีนกินผักตํอมือ้ตามเกณฑ์ 
      3.2) เด็กวัยเรียนสามารถแปรงฟันด๎วยตนเองอยํางมี
คุณภาพ 
      3.3) เด็กวัยเรยีนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 

- ร๎อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสํวน 
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Cluster โครงการส าคัญ 
ตัวชี้วัด 

ตรวจราชการ ปี 2560 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี กรมอนามัย 
ตัวชี้วัดค ารับรอง 

การปฏิบัตริาชการกรม (PA) 
3. กลุํมวยัรุํน 1. โครงการขับเคลื่อนพระราชบญัญตัิการปูองกันและแกไ๎ข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุนํ 
2. โครงการสร๎างภูมิคุม๎กันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การก๎าวสูํการเป็นผู๎ใหญํที่มีคณุภาพ 

1. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15- 19 ปี 
ไมํเกิน 42 ตํอพัน
ประชากร 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ตํอประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 
2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปตีํอประชากร
หญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 
3. ร๎อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน๎อยกวํา 20 ป ี
4. ร๎อยละของวัยรุํน 15-18 ปี สงูสมสํวน และอายุ 19 ปี 
มีสํวนสูงเฉลี่ย ตามเกณฑ ์

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  

4. กลุํมวยั
ท างาน 

1. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพกลุมํวัยท างาน 
2. โครงการสร๎างเสริมสุขภาพและปูองกันควบคุมโรคไมํ
ติดตํอ 

- 1. ร๎อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มดีัชนีมวลกายปกต ิ
2. ร๎อยละของวัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ์
       12.1) พฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่เหมาะสม  
       12.2) กิจกรรมทางกายเพียงพอตํอสุขภาพ 
       12.3) นอนหลับพักผํอนอยาํงเพียงพอตํอสุขภาพ 
       12.4) ดูแลสุขภาพชํองปากท่ีเหมาะสม 

1. ร๎อยละของประชาชนวัยท างาน อายุ 30-44 ปี มี
คําดัชนีมวลกายปกต ิ

5. กลุํม
ผู๎สูงอาย ุ

1. โครงการทันตสุขภาพส าหรับผูส๎ูงอายุไทย พ.ศ. 2558-
2565 
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวตักรรมเพื่อลดปญัหา
มะเร็งชํองปากและโรคในชํองปากท่ีสัมพันธ์กับโรคทาง
ระบบ (เบาหวาน ความดันโลหิตสงู) 
3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด๎านสาธารณสุข
ส าหรับผูส๎ูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
4. โครงการสํงเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุและปูองกันภาวะสมอง
เสื่อมในผูส๎ูงอาย ุ

1. ร๎อยละของต าบลทีม่ี
ระบบการสํงเสริม
สุขภาพดูแลผูส๎ูงอายุ
ระยะยาว  (Long Term 
Care) ในชุมชนผําน
เกณฑ์  

1. อายุคาดเฉลีย่ของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted 
Life Expectancy : HALE) 
      1.1) ร๎อยละของผูส๎ูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
      1.2) ร๎อยละของต าบลที่มีระบบการสํงเสรมิสุขภาพ
ดูแลผูส๎ูงอายุระยะยาว (Long term care) ผํานเกณฑ ์
2. ร๎อยละของผู๎สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท๎ใช๎งานอยําง
น๎อย 20 ซี่ และ 4 คูสํบ 

1. ร๎อยละต าบลต๎นแบบท่ีมีระบบการสํงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูส๎ูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

6. กลุํม
อนามัย
สิ่งแวดล๎อม 

1. โครงการสํงเสรมิและเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงาน
ของจังหวัดองค์กรปกครองและชุมชนเพื่อการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล๎อม 

1. ร๎อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล๎อมได๎

1. ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน อยํางน๎อยต าบลละ 1 ชุมชน 
2. จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข๎อมูลและการเฝูา

1. ร๎อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล๎อม
ได๎ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital 
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Cluster โครงการส าคัญ 
ตัวชี้วัด 

ตรวจราชการ ปี 2560 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี กรมอนามัย 
ตัวชี้วัดค ารับรอง 

การปฏิบัตริาชการกรม (PA) 
2. โครงการพัฒนาระบบการจดัการปัจจัยเสี่ยงดา๎น
สิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ 
3. โครงการพัฒนาการจดัการน้ าบริโภคในพ้ืนท่ีโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
4. โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ (ติวา
นนท์) พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 

ตามเกณฑ์
Green&Clean 
Hospital (ร๎อยละ 75) 

ระวังด๎านอนามัยสิ่งแวดล๎อม 

7. กลุํม FIN - - - 1. ร๎อยละการเบิกจํายเงินงบประมาณ (ภาพรวม งบลงทุน) 
8. กลุํม KISS - - 1. จ านวนงานวิจยั ผลงานวิชาการ และนวตักรรมที่ถูกน าไปใช๎

ประโยชน ์
- 

9. กลุํม HR - - 1. คะแนนการประเมินระดับคณุธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท. 
       - ระดับคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ของหนํวยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) 

1. ระดับความส าเร็จของการถํายทอดตัวช้ีวัดระดบั
หนํวยงานสูํระดับบุคคล 
2. ร๎อยละการรับรูเ๎รื่องการประเมินคณุธรรมและความ
โปรํงใสของบุคลากรในหนํวยงาน สังกัดกรมอนามัย 
3. ระดับคณุธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ของหนํวยงานภาครัฐเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) (EBIT) 
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนกรม
อนามัยสูํองค์กร HPO ตามแนว PMQA 
5. ผลงานท่ีมีความโดนเดํน ระดบันานาชาติ/ระดับชาติ 
และระดับพ้ืนท่ี 

  3. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม      
  4. สถานการณ์ ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
  5. ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ ซ่ึงได้จาการวินิจฉัยประมวล วิเคราะห์สังเคราะห์จากการนิเทศงาน  
  6. การให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย และนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
  7. การขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
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ข๎อมูล 

จังหวัด 1 
ครั้งที่ 1 

ข๎อมูล 6 เดือน 
(ต.ค.59 – มี.ค.60) 

จังหวัด 1 
ครั้งที่ 1 

ข๎อมูล 6 เดือน 
(ต.ค.59 – มี.ค.60) 

จังหวัด 1 
ครั้งที่ 1 

ข๎อมูล 6 เดือน 
(ต.ค.59 – มี.ค.60) 

จังหวัด 1 
ครั้งที ่1 

ข๎อมูล 6 เดือน 
(ต.ค.59 – มี.ค.60) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- ครั้งที่ 1 ณ ไตรมาส 2 
(ข๎อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

  
  เปูาหมาย       

  ผลงาน       

  อัตรา/ร๎อยละ       

  เปูาหมาย       

  ผลงาน       

  อัตรา/ร๎อยละ       
 
 

4. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้นิเทศงานรับไปประสาน 
 หรือด าเนินการต่อ 

   
   
   
   

 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
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.......................................................................................................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ........................................... 

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ๎ามี) 
............................................................................................................................. ............................................ 
........................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... .....................................................................  

      
 

ผู๎รายงาน.......................................................................................  
     ต าแหนํง...................................................................... ................... 
     วัน/เดือน/ปี...................................................................................  
      โทร................................... e-mail………………………………………… 
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                                                               ≥            2559

             .   –              :

 

 

 

1. วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทและ
มีแผนขับเคลื่อนการด่าเนินงาน2. ผลักดันให้มีมติของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 
เพื่อ
2.1 สนับสนุน และก่ากับดูแลให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้ก หมาย
ด้านการจัดการมูลฝอย
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นขับเคล่ือนการจดัการมูลฝอยทุกประเภท
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : 
EHA)3. จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือจาก
ทุกแหล่งก่าเนิด และควบคุมก่ากับการด่าเนินงานของสถานที่ก่าจัด
ให้เป็นไปตามที่ก หมายก่าหนด
4. จัดท่าฐานข้อมูล อปท. /ชุมชน ต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ครอบคลุมกระบวนการด่าเนินการ 
และข้อมูลปริมาณการเกิด การลด คัดแยก และการน่ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชนมีการด่าเนินงานเพื่อพัฒนาเป็น
ต้นแบบการลด คัดแยก และน่ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ อาทิ ให้ความรู้ 
อสม.  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ ก่ากับ ติดตาม เป็นต้น

บทบาทจังหวัด
สถานการณ์/แผน

ขับเคลื่อนผ่าน 
อสธจ.

กลไกจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือ

ฐานข้อมูล
ต้นแบบ

สนับสนุน/
ส่งเสริม

กิจกรรม บทบาทกรมอนามัย
1. สนับสนุนคู่มือ/แนวทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
 หลักสูตรผู้ประเมิน ผู้ให้ค่าปรึกษา 

และผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Auditor, 
Instructors, Practitioners)

                                        
                                                          

                                                                                                        

จังหวัดมีการพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง อย่างน้อย จังหวัดละ 2 แห่ง 

(ด่าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนงานบูรณาการ )
ตัวชี้วัด 1

พัฒนาและปรับปรุงก หมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอย 

จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างก กระทรวงการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. .. 
2. ร่างก กระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย

ท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ... 
3. ร่างก กระทรวงการก่าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง)

                                                                           

ตัวชี้วัด 2
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ส าเนา 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  2054/๒๕59 
เร่ือง  แตํงตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต๎บริบทการบริหารราชการแผํนดินรํวมสมัย  
เป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให๎การปฏิบัติราชการ และการจัดท าภารกิจของหนํวยงานของรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย และสามารถ
แก๎ไขปัญหาอุปสรรคตําง  ๆเพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได๎ก าหนดขอบเขตการตรวจ
ราชการใน 5 ภารกิจหลัก ได๎แกํ การสํงเสริม สุขภาพ ปูองกันโรค และการคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ , การพัฒนาระบบบริการ 
, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจราชการแบบบูรณาการรํวมกับส านักนายกรัฐมนตรีด๎วย 

เพื่อให๎การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอยํางบูรณาการ สอดคล๎องตามนโยบาย
และเปูาหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงแตํงตั้ งบุคคลดังมี
รายชื่อตามเอกสารแนบท๎ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด๎วย 5 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ ๑ การสํงเสริม สุขภาพ ปูองกันโรค และการคุ๎มครองผูบ๎ริโภคด๎านสุขภาพ 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการรํวมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
     

โดยให๎มีอ านาจหนา๎ที่ ดังตํอไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ ก ากับ 

ติดตามและประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ  
 3. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได๎รับมอบหมาย 
4  ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได๎รับมอบหมาย 
 5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และให๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายตํอผู๎บริหาร

กระทรวงและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 6. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได๎ตามความเหมาะสม  

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

                                              

 ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
             (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
            ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
                                               หัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส าเนาถูกต๎อง 

ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ๎าย) 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
……………………………………………….. 

1. นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
4. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 
5. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 1 รองประธาน 
6. นายแพทยย์ุทธนา พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
7. นายแพทยย์อร์น จิระนคร  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 12 รองประธาน 

8. แพทย์หญิงมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู๎อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุํน 
ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

9. ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ ผู๎อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

10. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู๎อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรรมการ 
11. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ หัวหน๎ากลุํมสอบสวนตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและประสานกฎอนามัยระหวํางประเทศ  
ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

12. นางสาวนิภาพรรณ  สฤษดิ์อภิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

13. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู๎อ านวยการส านักวัณโรค 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

14. นายสุขสันต์ จิตติมณี หัวหน๎ายุทธศาสตร์และประเมินผล 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

15 
 

แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
ส านักโรคไมํติดตํอ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

16. นายแพทย์ดิเรก ข าแปูน ผู๎อ านวยการส านักโรคไมํติดตํอ 
ส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

17. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู๎อ านวยการส านักโรคไมํติดตํอ 
ส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

18. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
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19. นางสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

20. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

21. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี่ ผู๎อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล๎อม ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล๎อม  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

22. นางภัคนี สิริปูชกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

23. นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ ผู๎อ านวยการกองแผนงาน 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

24. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

25. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู๎อ านวยการส านักนิเทศระบบการเเพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายแพทยป์ระพันธ์  พงศ์คณิตานนท์ ผู๎อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู๎สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

27. แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์  ผู๎อ านวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการเเพทย์เเหํงชาติ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

28. นายแพทยว์ิโรจน์  วีระชัย ผู๎อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู๎ติด
ยาเสพติดเเหํงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

29. เภสัชกรชาพล รัตนพันธุ์ ผู๎อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

30. ดร.ณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
กองสํงเสริมงานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

31. นายอาทิตย์ พันธุ์เดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองสํงเสริมงานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

32. นายแพทยส์ุชาติ เลาบริพัตร ผู๎อ านวยการกองแผนงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

33. นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู๎อ านวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรรมการ 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
34. นายพรเทพ ล๎อมพรหม หัวหน๎ากลุํมนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

35. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

36. นายนพดล ครุธน๎อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

37. นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

38. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู๎อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

39. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

40. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

41. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู๎อ านวยการส านักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

42. นางพรพิศ กาลนาน หัวหน๎ากลุํมยุทธศาสตร์ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

43. นายแพทย์อรรถพล  แก๎วสัมฤทธิ์ ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 

44. นายแพทย์กิตติพงศ์  แซํเจ็ง ผู๎อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

45. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู๎อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 

46. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร ผู๎อ านวยการส านักอนามัยผู๎สูงอายุ   
กรมอนามัย 

กรรมการ 

47. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู๎อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

48. นายสมชาย ตู๎แก๎ว ผู๎อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 



- 221 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

49. ทันตแพทย์หญิงปิยดา ประเสริฐสม ผู๎อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

50. นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู๎อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 

51. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

52. นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

53. นางสาวมลฤดี ตรีวินัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

54. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

55. นายแพทย์พงศธร พอกเพ่ิมดี ผู๎อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

56. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมข า ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

57. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักสํงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

58. นางภารณี วสุเสถียร ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 6 กรรมการ 
59. นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
60. นางปนิตา  ธีรสฤษกุล ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 3 กรรมการ 
61. นายสุวัฒน์   โคตรสมบัติ ผู๎ชํวยหัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 6 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

เลขานุการ 
62. นางฐปณภร เจริญวงศ์ หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
63. นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
64. นางสุรีรัตน์ ใจดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
65. นายวิวัฒน์ ชอบดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
66. นางนุช ชูวา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
67. นางนวลจันทร์ นุกูลอุดมพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
…………………………………………… 

1. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์  ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 รองประธาน 
4. นายแพทยบ์ุญชัย ธีระกาญจน์   สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
5. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
 กรมการแพทย์   

6. นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวานิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  

7. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู๎อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

8. นายแพทยภ์ัทรวินฑ์  อัตตะสาระ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กลุํมงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด)  
10.   นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)  
11.   แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญด๎านเวชกรรม 

สาขารังสีวิทยา สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขามะเร็ง)  
12.   นายแพทย์ภูวัต  จารุก าเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไรํขิง) กรรมการ 

 (Service Plan สาขาตา)  
13.   นายแพทย์สกานต์  บุนนาค ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรรมการ 

 (Service Plan สาขาไตและปลูกถํายอวัยวะ)  
14. นายแพทย์สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สถาบันประสาทวิทยา กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคไมํติดตํอ และสาขาหลอดเลือดสมอง)  
15. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน๎ากลุํมงานอายุรกรรมปอด 

สถาบันโรคทรวงอก 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้น (COPD))  
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16. ผู๎อ านวยการสถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขาสุขภาพชํองปาก)  

17. นายแพทย์อากาศ  พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขา Palliative care)  

18. นางอ าไพพร  ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
19. นางสาววิชยาภา  เอ่ียมสวําง นักวิชาการสาธารณสุข  

ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
   กรมสุขภาพจิต   

20.   นายแพทยบ์ุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู๎อ านวยการส านักบรหิารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช)  
 กรมควบคุมโรค   

21. นายแพทย์ดิเรก  ข าแปูน ผู๎อ านวยการส านักโรคไมํติดตํอ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
22. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

ส านักโรคไมํติดตํอ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา DM/HT)  
 กรมอนามัย   

23. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ รก.ทันตแพทย์ผู๎ทรงคุณวุฒิ   
ส านักงานคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพชํองปาก)  
24. ผู๎อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพชํองปาก)  
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

25. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน)  
 ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

26. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข รองผู๎อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  

27. คุณพรพิมล  จันทร์คุณาภาส เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Rational Drug Use (RDU))  
28. ทันตแพทย์จารุวัฒน์  บุษราคัมคุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักบริหารการสาธารณสุข 
กรรมการ 



- 224 - 

คํูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 (Service Plan สาขาสุขภาพชํองปาก)  
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

29. แพทย์หญิงมานิตา  พรรณวดี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

30. นางจิราภรณ์  สิงหเสนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

31. นายสมลักษณ์  ศิริชื่นวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
32. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม กรรมการ 

 (Service Plan 5 สาขาหลัก)   
33. นายแพทย์ประสิทธิชัย  มั่งจิต นายแพทย์เชี่ยวชาญด๎านเวชกรรมปูองกัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  
 ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1-12  

34. นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหมํ กรรมการ 
  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1  

35. นายแพทย์วิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ รองผู๎อ านวยการฝุายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 2  
36. นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ 

 
ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
37. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตชัย ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
38. นายแพทย์สุรโชค  ตํางวิวัฒน์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 4  
39. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5  
40. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 6  
41. นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 7  
42. แพทย์หญิงณภัทร  สิทธิศักดิ์ นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลเซกา  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8  
43. นายแพทย์สมชาย  อัศวสุดสาคร ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

จงัหวัดนครราชสีมา 
กรรมการ 
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  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 9  
44. นายแพทย์ชลิต  ทองประยูร ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10  
45. นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 11  
46. นายแพทย์สุภาพ  ไพศาลศิลป์ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญํ  จังหวัดสงขลา กรรมการ 

  ผู๎ท าหน๎าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 12  
47. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
48. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล   ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
49. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์   

 
หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล  

กรรมการและ
เลขานุการ 

50. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ ์
 

หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

51. นางอรชร  วชิัยค า เลขานุการสาธารณสุขนเิทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

52. นางสธุนา  ลลีาอดิศร เลขานุการผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

53. นางสาวคะนึงนิตย ์ จิตต์บรรจง ผู๎ชํวยหัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
…………………………………………… 

1. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 ประธาน 
2. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์   ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
3. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
4. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
5. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
6. ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
7. ผู๎อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
8. นายผดุชชัย  เคียนทอง   ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
9. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์   ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 

10. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
11. นางสุมาลี  จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
12. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
13. หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
14. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สระคู หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการ 

15. หัวหน๎ากลุํมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
16. ผู๎อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นางณีรนุช  อาภาจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นายประโชติ  กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางสาวนวรัตน์  อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

20. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
21. นายนุกูลกิจ  พุกาธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
กรรมการ 

22. ผู๎อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม  กรมควบคุมโรค     กรรมการ 

23. 
 
 

นางภัคนี  สิริปูชกะ 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                         
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ         
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24. นางสุธิดา  อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม 
กรมควบคุมโรค 

        กรรมการ 

25. นายประหยัด  เคนโยธา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

26. 
 

นางอรพรรณ  ศิริวงษ์ 
 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล๎อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

27. ผู๎อ านวยการส านักโรคไมํติดตํอ       กรมควบคุมโรค กรรมการ 
28. นางนงนุช  ตันติธรรม 

 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไมํติดตํอ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

29. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า นายแพทย์ช านาญการส านักโรคไมํติดตํอ กรมควบคุมโรค กรรมการ 
30. 

 
นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไมํติดตํอ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

31. ผู๎อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
32. นางสาวพรสุดา  ค าเหลือง 

 
นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

33. 
 

นางสาวนิตยา  คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

34. ผู๎อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
35. นางภัทร์อนงค์  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ  ส านักบริหารการสาธารณสุข  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

36. นางณปภัส  นฤคนธ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

37. 
 

นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

38. นางสาวจุฑารัตน์  ไตํเมฆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

39. นางลักษณา  วํองประทานพร หัวหน๎ากลุํมพัฒนาระบบตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

40. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

41. 
 

นายพีระพล  กล๎าหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 
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ส าเนา 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที ่ 1826/๒๕59 

เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2133/2558  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ     
เพ่ือท าหน๎าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให๎เป็นไปด๎วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู๎ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นั้น  

 เนื่องจากมีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือได๎รับมอบหมายในด๎านการตรวจราชการเพ่ิมขึ้น รวมถึง  มี
การเปลี่ยนแปลงบุคคลผู๎รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุนการ
ตรวจราชการให๎บรรลุเปูาหมายอยํางเป็นระบบ ตํอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2133/2558 และขอแตํงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  

1. หัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
3. รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
5. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได๎รับมอบหมาย กรรมการ 
10. ผู๎อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
11. ผู๎อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
12. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
13. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. ผู๎อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
15. ผู๎อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
16. ผู๎อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
17. ผู๎อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  กรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 
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18. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
19. ผู๎อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
20. ผู๎อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
21. ผู๎อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
22. ผู๎อ านวยการกลุํมประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู๎อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. หัวหน๎ากลุํมยุทธศาสตร์  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
25. หัวหน๎ากลุํมประเมินผล  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. ผู๎อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

และเลขานุการ 
27. หัวหน๎ากลุํมพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุํม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

โดยให๎คณะกรรมการมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให๎เป็นไปอยําง

บูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท๎อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข๎อเสนอตํอผู๎บริหารระดับสูง/หนํวยงานสํวนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายตํอไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู๎ตรวจราชการและคณะ เพ่ือให๎การตรวจราชการในพ้ืนที่

เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
5. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได๎ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนีเ้ป็นต๎นไป 

สั่ง ณ วันที่   25    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
                                                

ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
            (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
           ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
                                             หัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ส าเนาถูกต๎อง 

ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ๎าย) 
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ส าเนา 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่    2266  /๒๕๕9 
เร่ือง  แตํงตั้งผู๎ท าหนา๎ที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12  

                           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 ด๎วยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินภายใต๎บริบทการบริหารราชการแผํนดิน  

รํวมสมัย  มุํงเน๎นให๎การปฏิบัติราชการและการจัดท าภารกิจของหนํวยงานของรัฐเป็นไปตามเปูาหมาย สามารถแก๎ไข
ปัญหาอุปสรรคตํางๆ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได๎ก าหนดการตรวจ
ราชการ  ที่สอดคล๎องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence เพื่อให๎เกิดความสะดวก 
คลํองตัว ในการก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และสามารถแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได๎
สอดคล๎องกับความต๎องการด๎านสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงออกค าสั่ง ดังนี้ 

๑. แตํงตั้งผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1 -12 ดังผู๎มีรายชื่อและ
ต าแหนํงตามเอกสารแนบท๎ายค าสั่งนี้ 
 ๒. ให๎ผู๎ได๎รับแตํงตั้งตามข๎อ ๑ มีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
  ๒.๒ รํวมตรวจราชการกับผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได๎รับมอบหมาย 
  ๒.๓ ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยรับตรวจตามขอบเขต
ภารกิจของส านัก/กอง และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ๒.๔ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในพื้นที่ และให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อการแก๎ไขปรับปรุงและพัฒนางาน ตลอดจนข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๒.5 รายงานผลการตรวจราชการตํอผู๎ตรวจราชการกระทรวง ภายหลังจากจากเสร็จสิ้ นการ
ตรวจราชการในแตํละรอบ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเรํงดํวน ให๎รายงานทันที เพื่อเป็นการปูองปราม แก๎ไขปัญหา 
หรือให๎การสนับสนุนอยํางทันทํวงที 
  ๒.6 ประสานการด าเนินการระหวํางสํวนกลางและสํวนภูมิภาค เพื่อให๎สามารถสนับสนุนการ
แก๎ไขปัญหา และพัฒนางานในพื้นที่ได๎อยํางเหมาะสม 
  ๒.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
มอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
สั่ง ณ วันที่    8    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕9 
 

ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
             (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
            ผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
                                          หัวหน๎าผู๎ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต๎อง 

ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ๎าย) 
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เอกสารแนบท้าย 
 

รายนามผู๎แทนกรมเพ่ือแตํงตั้งเป็นผู๎ท าหน๎าที่ตรวจราชการระดับกรม 
เขตสุขภาพที่ 1 – 12  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรมอนามัย 

เขต ช่ือ – สกุล ต าแหนํง ส านัก/กอง/ศูนย์ มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address 

1 

1. นพ.ชัยพร  พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด๎านสํงเสริมสุขภาพ) ส านักคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 08 1961 0552 0 4323 6772 0 4528 8580 chaipornpromsing@gmail.com 
2. นพ. อุดม  อัศวุตมางกุร ผู๎อ านวยการส านักอนามัยผู๎สูงอายุ ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ 08 1377 6623 0 2590 4503 0 2590 4500 udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นพ.สุรพันธ ์ แสงสวําง รก.ผู๎อ านวยการศูนย์อนามยัที ่1 เชียงใหม ํ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 1825 5233 0 5327 2740 ตํอ 305 0 5381 8938 suraphan3107@gmail.com 
4. พญ.โชตริส  พันธ์พงษ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 1665 7984 0 5327 2740 ตํอ 109 0 5381 8938 choti001@hotmail.com 
5. ทพ.สมศักดิ ์ เลิศจรีะจรัส ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 1594 0976 0 5327 2740 ตํอ 618 0 5381 8938 cnxhpc10@hotmail.com 
6. ทพ. แมนสรวง  วงศ์อภัย ผู๎อ านวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหวาํงประเทศ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหวํางประเทศ 08 18838680 0 5314  0141 05 314 0143 mansuangdent@yahoo.com 
7. นางอโนชา  วิปุลากร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 1783 1956 0 5327 2740 ตํอ 215 0 5381 8938 psaosarn@gmail.com 
8. นางอุมาพร  นิ่มตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 1885 4002 0 5327 2740 ตํอ 308 0 5381 8938 inice_2008@hotmail.com 
9. นางสายสุทธี  รํมเย็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 6671 7116 0 5327 2740 ตํอ 308 0 5381 8938 nok671@hotmail.com 
10. นายวิภู  กฤษณุรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม ํ 08 9631 1063 0 5327 2740 ตํอ 616 0 5381 8938 wipoo_kr@hotmail.co.th 

2 

1. ดร.วริะวรรณ  ถิ่นยืนยง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด๎านสุขาภิบาล) ส านักคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 08 6925 9117 0 2590 4157 0 2590 8147 pthinyounyong@gmail.com 
2. นพ.ศักดา  อัลภาชน์ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 1897 7518 0 5529 9280 0 5529 9285 drman@me.com 
3. ทพ. ฉัตร์ภัทร์  คงปั้น รก. ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 09 6686 7896 0 5529 9280 0 5529 9285 chatpat.k@anamai.mail.go.th 
4. ดร.ลินดา  สิริภบูาล นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 0505 7188 0 5529 9280 0 5529 9285 siripuban.linda@gmail.com 
5. นายสุธน  เพ็งคุ๎ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 9193 3389 0 5529 9280 0 5529 9285 suton132@gmail.com 
6. นางดวงหทัย  จันทร์เช้ือ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 9703 5736 0 5529 9280 0 5529 9285 d_janchua@hotmail.com 
7. นางสาวพิชานัน  หนูวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 0439 6603 0 5529 9280 0 5529 9285 pichanun_lek@hotmail.com 
8. นางสุจิตรา  สีหะอ าไพ นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 9644 5609 0 5529 9280 0 5529 9285 nong20052@hotmail.com 
9. นางประทุม  ยนต์เจรญิล้ า นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก 08 9643 6538 0 5529 9280 0 5529 9285 ptum25@hotmail.com 
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เขต ช่ือ – สกุล ต าแหนํง ส านัก/กอง/ศูนย์ มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail address 

3 

1. ทพญ. ปิยะดา  ประเสริฐสม ผู๎อ านวยการส านักทันตสาธารณสขุ ส านักทันตสาธารณสุข 08 1252 9940 0 2590 4212 0 2590 4208 piyada.p@anamai.mail.go.th 
2. นางสิริวรรณ  จันทนจุลกะ ผู๎อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 08 1851 1703 0 2590 4317 0 2590 4321 siriwan.c@anamai.mail.go.th 
3. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที ่3 นครสวรรค ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 1847 1702 0 5625 5451 ตํอ 100 0 5625 5403 dr.nuch@gmail.com 
4. ทพ.ก๎องเกียรติ  เติมเกษมศานต์ ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 9859 5803 0 5625 5451 ตํอ 122 0 5625 5403 kongkiet@hotmail.com 
5. ดร.วณิชา  กิจวรพัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 3541 8118 0 5625 5451 ตํอ 186 0 5625 5403 kitvorapatw@gmail.com 
6. ดร.ร าไพ  เกียรติอดิศร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 7310 2885 0 5625 5451 ตํอ 104 0 5625 5403 rumpai_hpc8@hotmail.com 
7. นางศศิวันต์  ศุภนิเวศพ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 1534 9733 0 5625 5451 ตํอ 103 0 5625 5403 wanpan_hpc8.yahoo.com 
8. นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 1886 6162 0 5625 5451 ตํอ 102 0 5625 5403 bjben04@gmail.com 
9. นางสาวพจน์กาญจน์  บณัฑติวงศ ์นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค ์ 08 8979 2426 0 5625 5451 ตํอ 264 0 5625 5403 pojungbandit@gmail.com 

4 

1. นพ.สมพงษ์  ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด๎านโภชนาการ) ส านักคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 08 1825 2206 0 2590 4145 0 2591 8147 dr.spc@hotmail.com 
2. นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 9922 4769 0 3630 0830-2 0 3630 0829 kasem.w@anamai.mail.go.th 
3. ทพ. พนิตเทพ  ทัพพะรังสี นายแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 9675 6414 0 3630 0830-2 0 3630 0829 panittheb.t@gmail.com 
4. ทพ. วรวิทย์  ใจเมือง ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 1817 9198 0 2521 6550 ตํอ 121 0 2551 3610 voravith.c@anamai.mail.go.th 
5. ดร. กานดาวสี  มาลีวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 4681 0977 0 2521 6550 ตํอ 315 0 2551 3610 kandavasee.m@anamai.mail.go.th 
6. นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต ์รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 1830 3127 0 3630 0830-2 0 3630 0829 thanom_8@hotmail.co.th 
7. นางวิมล  บ๎านพวน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักอนามัยผู๎สูงอายุ 09 724 9729 0 2590 4508 0 2590 4500 vimol.b@anamai.mail.go.th 
8. นางทรรศนีย์  ธรรมาธนวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที ่4 สระบรุ ี 09 8535 1642 0 3630 0830-2 0 3630 0829 tsn9999@gmail.com 
9. นางสาวเพชรา  ชวนะพันธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 1689 5541 0 3630 0830-2 0 3630 0829 petchara5541@gmail.com 
10. นายวิชาญ  ด ารงค์กิจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 6122 8870 0 3630 0830-2 0 3630 0829 vichan.hpc2@gmail.com 
๑1. นางศรีสุดา สวํางสาล ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 9732 7878 0 2521 6553 0 2521 6553 srisuda.sa@anamai.mail.go.th 
๑2. นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 5045 8015 0 2521 6550 0 2986 0884 thidakri@gmail.com 
13. นางบุญชอบ  เกษโกวิท นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุ ี 08 7118 9410 0 3630 0830-2 0 3630 0829 boonchob.k@anamai.mail.go.th 
๑4. นางศริิพรรณ  บุตรศร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 9927 1770 0 2521 6550 ตํอ 313 0 2551 3610 siripun.b@anamai.mail.go.th 
๑5. นางสริิรัฐ  ภเิศก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ 08 6909 9281 0 2521 6550 ตํอ 313 0 2551 3610 sirirath.p@anamai.mail.go.th 
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1. นพ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล  รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด๎านสํงเสริมสุขภาพ) ส านักคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 08 1942 9484 0 2590 4110 0 2591 8146 chonlatit@yahoo.com 
2. นพ.สันต ิ เตชาชัยนิรันดร ์ นายแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 1858 5374 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 stniran@yahoo.co.th  
3. พญ.มณฑา  ไชยะวัฒน นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด๎านสาธารณสุข) ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 6808 7244 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 montha.c@anamai.mail.go.th 
4. ทพญ.วรวรรณ  อัศวกุล ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 9458 6794 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 worrawan.a@anamai.mail.go. th 
5. นายธนชีพ  พีระธรณิศร ์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 1821 2618 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 thana_1962@hotmail.com 
6. นางสาววรลักษณ ์ คงหน ู รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 9815 6502 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 wk.noi2826@gmail.com 
7. นางพัชรี  วารีนิล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที ่5 ราชบุร ี 08 6763 7002 0 4431 0368 - 70 0 4432 3311 patcharee.v51@hotmail.com 
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1. พญ. นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล ผู๎อ านวยการส านักโภชนาการ ส านักโภชนาการ 08 1421 1411 0 2590 4328 0 2590 4339 napaphan.v@anamai.mail.go. th 
2. นพ.พนิต  โลํเสถียรกิจ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 1485 0047 0 3814 8165-8 0 3814 8169 panit13@hotmail.com 
3. นางวรรณดี  จันทรศริ ิ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 9076 9486 0 3814 8165-8 0 3814 8169 wandee.chantarasiri@gmail.com 
4. นางควรพิศ  สายภัทรานสุรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 6421 0150 0 3814 8165-8 0 3814 8169 krunpit.s@anamai.mail.go. th 
5. นางสาวเพญ็ศรี  กองสัมฤทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 9022 7470 0 3814 8165-8 0 3814 8169 pensri.g@anamai.mail.go. th 
6. นางสาวพัชรา  ชํุมชูจันทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 6108 5698 0 3814 8165-8 0 3814 8169 pathpc3@gmail.com 
7. นายชาญศักดิ์ เทพมาล ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 3088 9793 0 3814 8165-8 0 3814 8169 ehc3333@gmail.com 
8. นางยุพา  ชัยเพ็ชร นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุร ี 08 1399 4898 0 3814 8165-8 0 3814 8169 yupha_dang@hotmail.com 
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1. ทพญ. สุณี  วงค์คงคาเทพ รก.ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ส านักคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ 08 1668 3412 0 2590 4213 0 2590 4203 suneewong@gmail.com 
2. นพ. ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๑๗๓๙ ๗๗๐๐ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๑๑๐๑ ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖ prasitsa@yahoo.com 
3. นางทัศนีย์  รอดชมภู นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๙๗๑๑ ๒๐๗๕ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๔๘๐๑ ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ tassanee.r@anamai.mail.go.th 
4. พญ. สุจิรา   ขวาแซ๎น นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๑๒๖๑ ๑๙๑๑ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๔๑๐๑ ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ sujira_jew@hotmail. com 
5. ทพญ.ศริญทิพย์  ชาลีเครือ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๑๔๗๑ ๖๗๔๑ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๓๕๐๔ ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ beebayon@yahoo. com 
6. นางบังอร  กล่ าสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๙๗๑๓ ๕๕๐๙ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๔203 ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ bklamsuwan@gmail.com 
7. นางเพ็ญนิดา   ไชยสายัณห์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๙ ๘๕๘๖ ๒๑๓๕ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๔๖๐๑ ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ pennida05@yahoo. co.th 
8. นางไพจิตร   วรรณจักร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๘ ๔๓๙๐ ๒๙๓๖ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๔๗๐๑ ๐ ๔๓๒๔ ๑๖๑๑ phyjit@hotmail.com 
9. ดร.จริยา     อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน ๐๙-๓๑๙๓-๔๖๓๔ ๐ ๔๓๒๓๕ ๙๐๒๕ ตํอ ๘๐๑๓ ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖ Jariyak06@hotmail. com 
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1. นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ส านักสํงเสริมสุขภาพ 08 5661 3064 0 2590 4426 0 2590 4426 jin_pattana@yahoo.com 
2. พญ. สายพิณ  โชติวิเชียร ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 08 3017 9638 0 4212 9587 0 4212 9588 saipin.chotivichien@gmail.com 
3. นายประโชติ  กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม 08 1626 4111 0 2590 4200 0 2590 4200 prachote.k@anamai.mail.go.th 
4. นายสฤษดิ์  ผํองแผ๎ว นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 08 1708 1419 0 4212 9586 0 4212 9588 sarit_tong@hotmail.co.th 
5. นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 09 2253 5515 0 4212 9586 0 4212 9588 penpatfon@gmail.com 
6. นายเรืองยศ  บุญภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 09 5234 5988 0 4212 9586 0 4212 9588 pong190879@gmail.com 
7. นางรวิวรรณ  พงษ์เทพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักสํงเสริมสุขภาพ 08 1881 1514 0 2590 4433 0 2590 4426 rawiwan.po@anamai.mail.go.th 
8. นางชัญญานุช  ปานนิล นักโภชนาการช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 08 6630 5941 0 4212 9586 0 4212 9588 chunya_su@hotmail.com 

๙ 

๑. นพ.เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 09 1890 4608  0 4430 5131 ตํอ 105 0 4429 1506 ekachaipien@hotmail.com 
2. ทพญ.กันทิมา  เหมพรหมราช ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 8594 3540 0 4430 5131 ตํอ 123 0 4429 1506 kantima_mam@hotmail.com 
3.นางกมลรัตน์  เกตบุรรล ุ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 ๑๗๓๐ ๑๗๘๗ 0 4430 5131 ตํอ 10๖ 0 4429 1506 ketbunlu๑@gmail.com 
4. นางรุํงนภา  สนิทรมัย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 9624 7050 0 4430 5131 ตํอ 108 0 4429 1506 rungnapa_dent@hotmail.com 
5. นายสมชาย  แชํมชูกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 1600 0650 0 4430 5131 ตํอ 102 0 4429 1506 chamchuklin@gmail.com 
6. นางแนํงน๎อย  ธูปแชํม นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 1879 5213 0 4430 5131 ตํอ 103 0 4429 1506 nangnoi.t@anamai.mail.go.th 
7. นางทรงคูณ  ศรดีวงโชต ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 08 6869 0700 0 4430 5131 ตํอ 103 0 4429 1506 koon_1980@yahoo.com 
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๑. นพ.สราวุฒิ    บุญสุข ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อบุลราชธาน ี ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 1876 5412 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 wutmd39ju@hotmail.com 
2. ทพญ.ศิรดา  เล็กอุทัย ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 0603 5099 0 4528 584 - 8 0 4528 8580 lekuthai@hotmail.co.th 
3. พญ.ทิพา   ไกรลาศ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 6569 9859 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 krailastipa@gmail.com 
4. นางมลลุี  แสนใจ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 8582 3428 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 malulee.nang@gmail.com 
5. นางภัทรภร   เอี่ยมอุตมะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 09 4261 6565 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 phattha9804@gmail.com 
6. นางไฉไล      ชํางด า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 5303 9991 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 chailai_ubon@hotmail.co.th 
7. นางประไพ  เจรญิผล นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธาน ี 08 1879 4165 0 4528 8584 - 8 0 4528 8580 prapai.c@anamai.mail.go.th 
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๑. นพ.ไกรวุฒิ  ก๎วนหิ้น ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 08 4059 9918 0 7539 9460 ตํอ 147 0 7539 9124 kwtknhn25@gmail.com 
๒. พญ.วรลักษณ์   คีรินทร์นนท์ นายแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 08 1691 5109 0 7539 9461 0 7539 9124 health80330@yahoo.com  
๓. นายจาตุรัตน ์  นําสม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 09 1162 0269 0 7539 9461 0 7539 9124 jaturatnasom@gmail.com 
4. ทพญ. ศศิธร   บัณฑิตมหากุล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 08 9866 7077 0 7539 9461 0 7539 9124 dentae4314@gmail.com 
5. นายวิเชียร   ไทยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 09 3575 9139 0 7539 9461 0 7539 9124 vi.chian@hotmail.com 
6. ดร.ชัยณรงค์   แก๎วจ านงค์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 08 3234 8889 0 7539 9461 0 7539 9124 chainarong_54@yahoo.com 

12 

1. นพ.กิตติพงศ์  แซํเจ็ง ผู๎อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์ 08 9467 0880 0 2590 4171 0 2590 4163 ktpjeng@gmail.com 
2. นพ.บุญแสง บุญอ านวยกิจ ผู๎อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 08 1698 7470 0 7321 2862 0 7321 3747 boonsang.b@yahoo.com 
3. นางเริงฤทัย  หลีเส็น นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 08 5894 1540 0 7321 6776 0 7321 3747 neabigbike@hotmail.com 
4. นายมานะ  หะสาเมาะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 08 9463 3242 0 7321 6776 0 7321 3747 yala41@hotmail.com 
5. นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 08 6491 4430 0 7321 6776 0 7321 3747 kaikiku27@gmail.com 
6. นางไอลดา  เจ๏ะหะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 09 3583 0922 0 7321 6776 0 7321 3747 ailada12@hotmail.com 
7. นางสาวศริิลักษณ์  เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 08 1567 3528 0 7321 6776 0 7321 3747 som.cheiwchan@gmail.com 
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ส าเนาคู่ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งกรมอนามัย 
  ที่     ๓๑ /2560 

เร่ือง แตํงตั้งคณะผู๎นิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 เพื่อให๎การนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินการไปอยํางมีประสิทธิภาพ              
เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎ จึงเห็นสมควรแตํงตั้งคณะผู๎นิเทศงาน       
กรมอนามัย ดังรายนามตํอไปนี้ 

นายวชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย       ที่ปรึกษา 
คณะที่ 1 : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหมํ, ศูนย์อนามัยที่ 2 พษิณุโลก, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์,      
    ศูนย์อนามัยกลุํมชาตพิันธุ์ ชายขอบและแรงงานข๎ามชาติ และศูนย์ทนัตสาธารณสุขระหวาํงประเทศ เชียงใหมํ 
1. นายณัฐพร วงษ์ศทุธิภากร    รองอธิบดีกรมอนามัย      ประธานคณะนิเทศ  
๒. นางวิระวรรณ  ถิ่นยืนยง        รักษาการในต าแหนํงนักวชิาการสาธารณสุขทรงคุณวฒุิ (ดา๎นสุขาภบิาล) รองประธานคณะนิเทศ 
๓. ผู๎แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน ๙ กลุํมสํวนกลาง  ผู๎นิเทศ 
๔. หัวหน๎ากลุํมวัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ ๓ กลุํมสนับสนุน, ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหมํ,  ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยกลุํมชาตพิันธุ์  
    ชายขอบและแรงงานข๎ามชาติ และศูนย์ทนัตสาธารณสุขระหวํางประเทศ เชียงใหม ํ
๕. หัวหน๎าบริหารยุทธศาสตรส์ านักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหมํ,   ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก และศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยกลุํมชาตพิันธุ์  
    ชายขอบ และแรงงานข๎ามชาติ และศนูย์ทันตสาธารณสุขระหวํางประเทศ เชียงใหม ํ
๖. ผู๎ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให๎รํวมนิเทศงาน      ผู๎นิเทศ 
๗. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน หรือผู๎แทน       ผู๎นิเทศและเลขานุการ 
 
คณะที่ ๒ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุร,ี ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และศูนย์อนามยัที่ ๖ ชลบุรี  
1. รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได๎รับมอบหมาย       ประธานคณะนิเทศ  
2. นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์      รักษาการในต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ   รองประธานคณะนิเทศ 
                (ด๎านสํงเสริมสุขภาพ)   
3. ผู๎แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน ๙ กลุํมสํวนกลาง  ผู๎นิเทศ 
4. หัวหน๎ากลุํมวัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ ๓ กลุํมสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุร,ี  ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร,ี ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุร ี
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5. หัวหน๎าบริหารยุทธศาสตร์ส านักโภชนาการ, กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ,   ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุร,ี ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร ีและศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี  
    และส านักอนามัยผู๎สูงอายุ                
6. ผู๎ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให๎รํวมนิเทศงาน      ผู๎นิเทศ 
7. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน หรือผู๎แทน       ผู๎นิเทศและเลขานุการ 
 
คณะที่ ๓ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน, ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี, ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา 
    และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
1. นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์  รองอธิบดีกรมอนามัย      ประธานคณะนิเทศ  
๒. นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ      ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ      รองประธานคณะนิเทศ 
๓. ผู๎แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน ๙ กลุํมสํวนกลาง  ผู๎นิเทศ 
๔. หัวหน๎ากลุํมวัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ ๓ กลุํมสนับสนุน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน,  ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี, ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
๕. หัวหน๎าบริหารยุทธศาสตรส์ านักสํงเสริมสุขภาพ , ส านักอนามัยการเจริญพันธุ,์   ผู๎นิเทศ 
    สถาบันพัฒนาการเด็กแหํงชาติ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแกํน, ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี,  
    ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
๖. ผู๎ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให๎รํวมนิเทศงาน      ผู๎นิเทศ 
๗. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน หรือผู๎แทน       ผู๎นิเทศและเลขานุการ 
 
คณะที่ ๔ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และศูนย์อนามยัที่ ๑๓ กรุงเทพฯ 
1. นายดนัย ธีวันดา    รองอธิบดีกรมอนามัย     ประธานคณะนิเทศ  
๒. นายชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล  รักษาการในต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ   รองประธานคณะนิเทศ 
    (ด๎านสํงเสริมสุขภาพ) 
๓. ผู๎แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน ๙ กลุํมสํวนกลาง  ผู๎นิเทศ 
๔. หัวหน๎ากลุํมวัยและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและ ๓ กลุํมสนับสนุน     ผู๎นิเทศ 
    ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  
    และศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ 
๕. หัวหน๎าบริหารยุทธศาสตร์ส านักอนามัยสิ่งแวดล๎อม, กองประเมินผลกระทบตํอสุขภาพ,      ผู๎นิเทศ 
    ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า, ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  
    และศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ 
๖. ผู๎ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให๎รํวมนิเทศงาน      ผู๎นิเทศ 
๗. ผู๎อ านวยการกองแผนงาน หรือผู๎แทน       ผู๎นิเทศและเลขานุการ 
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โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบดงันี้  

1. มอบนโยบายทิศทางการด าเนนิงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 
2. ติดตามแผนและผลการปฏิบัติงานตามโครงการส าคัญกรมอนามัย ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบสํงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล๎อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖๔) และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

3. รํวมพิจารณาแนวทางแกไ๎ขปัญหา อุปสรรค และข๎อขัดข๎องในด๎านวชิาการ การบริหารจัดการให๎
ข๎อคิดเห็น และข๎อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลการด าเนินงาน 

4. จัดท ารายงานผลการนิเทศงานกรมอนามัย เสนอตํออธิบดีกรมอนามัย และหนวํยงานที่เก่ียวขอ๎ง 
    

 ทั้งนี้  ตั้งแตบํัดนี้เป็นตน๎ไป 
              สั่ง ณ วันที่      ๑๒  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕60 
                                                                               
                                                                    ลงชื่อ    ณัฐพร  วงษ์ศุทธิภากร 
              (นายณฐัพร  วงษ์ศุทธิภากร) 
      รองอธิบดีกรมอนามัย รักษาราชการแทน 
         อธิบดีกรมอนามัย 
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คณะผู้จัดท า 
 

 1. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค  ผู๎อ านวยการกองแผนงาน 
 2. นายนุกูลกิจ  พุกาธร   หัวหน๎ากลุํมพัฒนาระบบข๎อมูล 
 3. นางนุชนารถ รักประเสริฐ  หัวหน๎ากลุํมประเมินผลและนิเทศติดตาม 
 4. นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ   กลุํมประเมินผลและนิเทศติดตาม 



 

 

 
 


