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ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การตรวจราชการตาม
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้จัดท า
แผนการตรวจราชการประจ าปี รวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจราชการ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลให้เป็นไปในแนวทิศทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจใน
ประเด็นส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 
4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence)  
2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  และ        
4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี โดยแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ 
 คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  
 กองแผนงาน จึงได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการก ากับ
ติดตาม ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข โครงการส าคัญ และตัวชี้วัดของ
กรมอนามัย โดยได้รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรมอนามัย รวมทั้งการนิเทศงานกรมอนามัย    
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารกรมอนามัย ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกรม ตลอดจน
คณะท างานกองแผนงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ท าให้คู่มือการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขและการนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

                   กองแผนงาน กรมอนามัย 
                มกราคม 2561 
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แผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ “การตรวจราชการ” 
เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
ก าหนดไว้ว่า“การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของ
กระทรวง โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค  
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงาน” 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน
ร่วมสมัย ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นการตรวจ
ติดตามเรื่องที่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลในด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน 
โครงการส าคัญต่าง ๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่ก่อความ
เดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชน และมุ่งเน้นการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับตรวจ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดการตรวจติดตามในประเด็นส าคัญภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่   
1) ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence)  2) ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence)  3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)  และ 4) ด้านบริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่  

คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
คณะ 4  ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration)  ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความคล่องตัวใน
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุขและนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง  กรม และระดับจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 

2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
2.5 เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. กลไกกำรตรวจ ก ำกับติดตำมและประเมินผลของกระทรวงสำธำรณสุข 
3.1 การก ากับติดตาม (Monitoring) 
       1) ระบบข้อมูลและระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลในทุกระดับ ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center)  
ระบบข้อมูล ระบบรายงานของกรม กอง และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

       2) การประชุมติดตามงาน โดยกลไกที่ก าหนด เช่น การประชุมผู้บริหารระดับกระทรวง กรม 
และเขตสุขภาพ รวมทั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานที่ก าหนด 

3.2 การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่  
1) ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่นประเมินตาม KPI เป็นช่วงเวลา 

(Ongoing Evaluation)  
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพื่อประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ

บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดย CIPO (Chief Integrated Program Officer) และคณะท างาน
ขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

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

       1) คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 
       2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
       3) คณะท างานติดตาม ก ากับและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
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4. แนวคิดกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 
4.1 การตรวจราชการเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ง

และแนวขวาง (Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงการท างานในบทบาทของการ
ก ากับติดตามงาน (Monitoring) การประเมินผล (Evaluation)  และการตรวจสอบ (Audit)  เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

4.3 นอกจากมุ่งเน้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแล้ว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขยังใช้แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.)  
ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนางานแบบพี่ช่วยน้อง  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การบูรณาการงาน  การแบ่งปันและ
การกระจายทรัพยากรอย่างเหมาะสม   

5. ประเภทกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  
 การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ  
การตรวจราชการกรณีพิเศษ  การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการตรวจราชการแบบ  
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  การตรวจราชการแต่ละประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

5.๑ กำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งส าหรับกรณี
ปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นส าคัญในพื้นที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์อาจก าหนดแผน
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขต  รวมทั้งการจัดทีมเฉพาะกิจลง
ไปติดตามงานในพื้นที่ 

5.2 กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อันเน่ืองมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น 

5.3 กำรตรวจรำชกำรกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงให้
เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

5.4 กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี  เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อผลักดันให้
เกิดการผนึกก าลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการ
ไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 



5 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6.กระบวนกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงสำธำรณสุข 

6.1 กำรจัดท ำแผนและเตรียมกำรตรวจรำชกำร 
6.1.1 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ  โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ 

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน  

6.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย คกต.  4 คณะ ได้แก ่

(1) คกต. คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ   
(2) คกต. คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(3) คกต. คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
(4) คกต. คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดย คกต. มีบทบาทหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจราชการ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร้อมข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหาร  

6.1.4  คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ (คกต.) 
ก าหนดประเด็นและแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ  โดยแนวทางการตรวจราชการ ( Inspection Guideline) 
ประกอบด้วย 

(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา  
(2) เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
(3) ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
(4) มาตรการการด าเนินงานที่ส าคัญ 
(5) แนวทางการตรวจติดตาม  ที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่

ต้องการ  ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  และเพื่อการก ากับติดตาม ประเมินผล
อย่างเป็นระบบ  

6.1.5 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
พิจารณาอนุมัติแผนฯ 

6.1.6 จัดท าคู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม

ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.1.9 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกลไกการก ากับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง 

และเขต  เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
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6.2 กำรตรวจรำชกำรในพื้นที่ 
     ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12  ด าเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานวิชาการ
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ  ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ก าหนด ( Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากส านัก ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมีกองตรวจราชการเป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณี
ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีเด่นเพื่อการถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป   ดังนั้นบทบาทของผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานในด้านการวิเคราะห์พื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนลงพื้นที่จึงเป็นสิ่งส าคัญ  เพื่อเป็นการ
ระบุเป้าหมายในการตรวจนิเทศได้ตรงประเด็น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ    

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการกรม เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  KPI และตรวจติดตามงานที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุ่งเน้นตามแผนการตรวจราชการประจ าปี ซึ่งอาจก ากับ 
ติดตามผ่านระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกที่หน่วยงานก าหนด  

รูปแบบที่ 3 การตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ  
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล เช่น ตรวจสอบภายใน การบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา การบริหารการเงินการคลัง  
ในหน่วยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเช่ียวชาญ เป็นต้น 

ทั้งนี้  ประเด็นส าคัญที่พบจากการด าเนินการในรูปแบบที่ 2, 3  และกรณีจ าเป็นต้องอาศัย
อ านาจในการสั่งการการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก หรือการสนับสนุนจากส่วนกลาง สามารถน าเข้า  
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 

6.3 กำรรำยงำนผลตรวจรำชกำร 

6.3.1 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดับเขตสุขภำพ  
1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง       

ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาส าคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ภายใน 7 วัน  หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะตรวจราชการ จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  

 2.1) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีที่มี
ประเด็นเร่งด่วนส าคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที  

 2.2) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับเขต จัดท าภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย 
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 2.3) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน 
หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้ายของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ  

 2.4) รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ ต่อคณะกรรมการ
ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ   

ร อบที่  1 ร า ย ง านภาพร วม ระดั บ เ ข ต  ภ าย ใ น เ ดื อ น เ มษายน  2561 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   

ร อ บ ที่  2 ร า ย ง า น ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ เ ข ต ภ า ย ใ น เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม  2561 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   

6.3.2 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรภำพรวมประเทศ 
1) หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นการตรวจราชการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

และสรุปผลการตรวจราชการ เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) 
2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ  พิจารณา

กลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพื้นที่
ในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญจากการขับเคลื่อน
ระบบตรวจราชการ  

3) กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการก าหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ วิเคราะห์ประเด็นส าคัญและจัดท าเป็นรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร
เสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา  และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 2561  และรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภายในเดือนตุลาคม 
2561 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.3.3 กำรให้ขอเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่   

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง  

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุต ิ
3) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็นต้อง

แก้ไขระดับนโยบาย จะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้
ข้ อเสนอแนะแก่หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง  
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป 

7. ภำรกิจและกรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
คณะ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและกำรจดักำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ   

1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
1.5 การลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ 

คณะ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ   
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
    - Health Outcome 
    - Service Outcome 

คณะ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ ประกอบด้วยหัวข้อ   
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

คณะ 4  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ประกอบด้วยหัวข้อ   
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.2 หัวข้อ/ประเด็นอื่น ๆ (ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด)  

8. หน่วยงำนเป้ำหมำยกำรตรวจรำชกำร 
8.1 หน่วยรับกำรตรวจรำชกำร ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และ

โรงพยาบาลทั่วไป   
8.2 หน่วยรับกำรตรวจเยี่ยม ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศูนย์วิชาการ  โรงพยาบาลในสังกัดกรม  และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม 

9. คณะตรวจรำชกำร ประกอบด้วย 
9.1  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.2 สาธารณสุขนิเทศก ์
9.3 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานจากกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.4ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
9.5 กองตรวจราชการท าหน้าที่เลขานุการคณะ 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลเขตสุขภาพน้ัน 

10. บทบำทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนกำรตรวจรำชกำรในพืน้ที่ 
 10.1 บทบำทหน่วยรบัตรวจระดบัจังหวดั 

1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
1.1) เตรียมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ 
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ

เขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
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2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ  
2.2) น าเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี

ข้อสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการน าเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 
รอบที่ 1 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ภาพรวมจังหวัด 
 รอบที่ 2 ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 

2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปด าเนินการต่อไปในพ้ืนที่ 

10.2 บทบำทผู้ท ำหนำ้ที่ตรวจรำชกำรกรม ผู้นิเทศงำน และผู้ร่วมตรวจรำชกำรจำกส ำนักในสังกัด
ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข 

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

รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพื้นที ่
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ   

ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ 
2) ขั้นการตรวจราชการ 

2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
2.2) วิเคราะห์กระบวนการท างานของจังหวัดในการน าแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน

พื้นที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
2.3) วิเคราะห์กระบวนการท างานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา

อุปสรรค  มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพืน้ที่  
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ

กรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดท าสรุปผลการ
ตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารส่วนกลาง โดย
สรุปน าเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ (ตก.1) ให้
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่

ก าหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของกองตรวจราชการเพ่ือสรุปภาพรวมระดับเขต 
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10.3 บทบำทผู้รับผิดชอบประเด็นกำรตรวจรำชกำรระดับกรม 
 1) ก ากับติดตามงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบข้อมูล ระบบรายงาน 

รวมทั้งกลไกที่หน่วยงานก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่  รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพื่อการก ากับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง   

2) วิเคราะห์ผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอต่อคณะกรรมการ
ก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเป็นรายงานผล
การตรวจราชการเป็นภาพรวมประเทศ (รอบ 6 และ 12 เดือน) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาต่อไป 

10.4 บทบำทกลุ่มตรวจรำชกำรเขตสุขภำพที่ 1-12 ของกองตรวจรำชกำร 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและก าหนดการตรวจราชการ 
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และ

การนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
1.3) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล

ทั่วไป ปัญหาสุขภาพ Best Practice เป็นต้น จัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เสนอต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจ าเขตตรวจราชการ  

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการ 
2.2) ประสานนัดหมายก าหนดการและอ านวยความสะดวกให้กับคณะตรวจราชการ 
2.3) ประสานการจัดท าสรุปผลการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะของผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการกรม/ส านัก เพื่อรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ 
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ 

2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับ
ตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
3.1) ประสานกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพื่อส่งรายงานสรุปผลการตรวจราชการ

ภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2) รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม/

ส านัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3.3) จัดท าบทสรุปผลการตรวจราชการส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ภาพรวม
เขตในแต่ละรอบส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3.4)  จัดท า เอกสารรูป เล่มสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแต่ละรอบ  
(รอบ 1 และ 2) เพื่อแจ้งให้หน่วยรับการตรวจ/กรม/ส านัก ที่เกี่ยวข้องและผู้นิเทศน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการท างานในพื้นที่ต่อไป 

3.5) ประสานการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละรอบ  
จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ  เพื่อสรุปรายงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าในการตรวจราชการ
รอบถัดไป 
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11. ระยะเวลำในกำรตรวจรำชกำร ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบได้แก่ 
รอบที่ 1 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพื่อประเมินสภาพ

ปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่าง ๆ การบริหารจัดการและ
ระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เพื่อทีมตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

รอบที่ 2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561 เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

12. ผู้รับผิดชอบ 
๑2.๑ ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
๑2.๒ กองตรวจราชการ 

13. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต 

และจังหวัด 
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

สรุปกรอบประเด็นกำรตรวจรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สรุปประเด็นตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

คณะ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
1.1 กำร
พฒันำ
สุขภำพกลุ่ม
สตรีและเดก็
ปฐมวัย 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบรหิารจัดการ MCH Board คณุภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบรกิารที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง(PPH, PIH) 

กรมอนามัย  
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการ

คลอด มาตรฐาน (กรมการ
แพทย์) 

M 2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่เด็กไทย
มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
100 (กรมสุขภาพจิต) 

M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดีสม
ส่วน (กรมอนามัย) 

M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาด
ทาง อารมณ์ (EQ) อยูใ่นเกณฑ์
ปกติขึ้นไป(กรมสุขภาพจิต) 

M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing 
(กรมการแพทย์) 

 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

กรมอนามัย 

 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ายุ 5 ปี (ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสรมิ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

กรมอนามัย 



14 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

1.2 กำร
พฒันำสุขภำพ
กลุ่มวัยเรียน
และวัยรุ่น 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
    1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย M 6 ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี (กรมควบคุมโรค) 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างาน
อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติ (กรมอนามัย) 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่
เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิง
รุก (กรมควบคุมโรค) 

M 9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหาร แปรรูป มีความ
ปลอดภัย (อย.) 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที
ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อย.) 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ 

    3) อัตราการต้ังครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมก าเนดิกึ่งถาวร 

กรมอนามัย 

1.3 กำร
พฒันำสุขภำพ
กลุ่มผู้สงูอำย ุ

6. ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ ์(ร้อยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
2) เพิ่มการเบกิจ่ายของกองทุน LTC 

กรมอนามัย 

1.4 กำร
พฒันำ
คุณภำพชีวติ
ระดับอ ำเภอ 
 

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50) 
1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

1.5  กำรลด
ปัจจัยเสี่ยง
ด้ำนสุขภำพ 
 
 

 

 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 

1) พัฒนาผู้บญัชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดบัจังหวัด 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC 

กรมควบคุมโรค ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด (กรม สบส.) 

M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบ
จัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (กรม
อนามัย) 

 
 

 

 

9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ป ี(< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการด ี
2) เฝ้าระวังครวัเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 
 

กรมควบคุมโรค 

10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน(ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการขอ้มูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/  

information ) 
2) มาตรการปอ้งกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ 

RTI officer) 
     3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 

กรมควบคุมโรค  

 11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุม่เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค  
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมากอย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5)  พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา Model Development 

กรมอนามัย  

คณะ 2 กำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ 
2.2 กำร
พฒันำ
ประเดน็ 
นโยบำย
ส ำคญั 

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมนิตนเองในการร่วมโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

กรมการแพทย ์  

 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหากลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย และ

แผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษา 

2) ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาด
ยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

กรมควบคุมโรค 
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คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนน าดา้นสมุนไพรในจงัหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร 
4) การส่งเสรมิการผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 

     7) การก าหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ 

กรมแพทย ์
แผนไทยฯ 

 

2.3 กำร
พฒันำระบบ
บริกำร 
     : Health 
Outcome 

 

17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ในรพ.ระดับ A , S  
2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม 
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit 
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

กรมการแพทย ์

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลาย

ลิ่มเลือดและหรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy : การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งใน

ภาวะฉุกเฉินและปกติ 
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 

กรมการแพทย ์
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 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(ทั้งที่ ER และ Admit) 
       1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 

กรมการแพทย ์  

        2) การพฒันาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
  3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

  

     : Service  
Outcome 
 
 

20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief 

Thai Traditional and alternative    Medicine Officer: CTMO) 
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 

กรมแพทย ์
แผนไทยฯ 

 
 
 

 

 21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
4) การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

กรมการแพทย ์
 

22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาล 

1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้
ครอบคลุม รพ.ระดับ A,S,M1  

2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  

กรมการแพทย ์
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  3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการ
ผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ 
ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

  

 23. ร้อยละของผูป้่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission) 
1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพ

ติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด) 
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถาน

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่ 
3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลัง

จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA 
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

กรมการแพทย ์

 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1.1 การพัฒนาระบบบริการใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน รพ. และ รพ.สต. 
1.2 การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทั่วไป (AMR) 

กบรส. / อย./ 
กรม
วิทยาศาสตร ์
การแพทย ์
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 25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

กบรส. 

 26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ใน
ผู้ป่วย STEMI ได ้

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด 
3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
4) ระบบการให้ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 

กรมการแพทย ์

คณะ 3 กำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำร สนบัสนนุกำรจัดบริกำรสุขภำพ 
3.1 ระบบ
บริหำรจดักำร
ก ำลังคนด้ำน
สุขภำพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60) 
      น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร 
บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
      การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการก าหนดแผน/กิจกรรม 
และด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic” ตลอดจน
ติดตามผลการด าเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบ
ธรรมำภิบำล
และองค์กร
คุณภำพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  (ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90)  
       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต (ศปท.) 
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม(ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20)  
 การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับ
จังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข   
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
       หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ 
 - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ระดับ
กรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
       ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย  

1) ลักษณะส าคัญขององค์กร  
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  
หมวด 1 การน าองค์การ  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ    
โดยปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5 

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
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ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3  
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
       หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ / มี
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน ผ่านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
       การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ  5 ดาว 5 ดี 
ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) 
ประชาชนมีสุขภาพดี 
       มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
ร้อยละ 60.00 -69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากบั 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  เท่ากับ 5 ดาว   

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6) 
     ระบบข้อมูลบญัชีของหนว่ยบริการที่ดมีีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงนิมีความ
ถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 

1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ประเดน็ 
หลัก 

ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร และประเดน็ตรวจรำชกำรที่ม่งเนน้ หน่วยงำน
รบัผิดชอบหลัก 

ตัวชี้วดั Monitor 

คณะ4 กำรตรวจรำชกำรแบบบรูณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
4.1 กำร
ปอ้งกันและลด
อุบตัเิหตทุำง
ถนน 
4.2 กำร
เสริมสรำ้ง
ควำมเข้มแข็ง
และยั่งยนื
ใหก้ับ
เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ  

จะแจ้งภายหลังจากส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว   
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กรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ที่กรมอนำมัยเกี่ยวข้อง 

 
 คณะที่ 1  
กำรส่งเสริมสุขภำพ ปอ้งกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
   

1.1  การพัฒนาสขุภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
1.2  การพัฒนาสขุภาพกลุ่มวัยเรียนและวยัรุ่น 
1.3 การพัฒนาสขุภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 
 

 
 

 
 
 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักทันตสาธารณสุข 

ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นและตัวชี้วัดกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 
คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค 

และกำรจัดกำรสุขภำพ 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 

ประเดน็หลกั 1. กำรพฒันำสุขภำพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 
ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร 1.  อตัรำส่วนกำรตำยมำรดำไทย (Outcome Indicator) 
Process Indicator ทีเ่กี่ยวกับกำรก ำกับตดิตำมตำม Small Success 

1.1  อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
1.2  ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี 2560   
1.3 ร้อยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี 2560   
1.4  ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน   
1.5  ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรอืเท่ากับ 12 สัปดาห์ 
1.6  ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 
1.7  หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 16 
1.8  ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
1.9  ร้อยละ 70โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแมแ่ละเด็ก  
1.10 ร้อยละจังหวัดที่ใช้โปรแกรม RapidPro 

 
สถำนกำรณ ์

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาอัตราส่วนการตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้า  ๆ จาก
การส ารวจของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ปี พ.ศ.2547 ,  2549, 2551, 2556 และ2559 
อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 44.5, 41.6, 38.5, 31.2 และ24.06 ตามล าดับ และ
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบ 2 ประจ าปี 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
พบว่าสถานการณ์มารดาตายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 มีรายงานมารดาตาย จ านวน 88 ราย 
คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 23.75 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) แสดงให้เห็นว่า 
สถานการณ์มารดาตายในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการตายมารดาในช่วงเวลาเดียวของปี 2559 ซึ่งมี
อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 24.06 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนโดยมีเขตบริการสุขภาพที่ 5, 6, 7, 8, 9, และ 
10  ผ่านค่าเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของมารดาส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อน
ช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH  อีกส่วนหน่ึงเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุ
รกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคหัวใจ,  Sepsis, HIV เป็นต้น จึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดา
เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะระบบการคัด
กรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุรกรรมและการจัดการรายบุคคลและทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่างการ
คลอดและหลังคลอด 

ส าหรับผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กจ านวน 616 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 706 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.25 นอกจากนี้งาน
บริการฝากครรภ์คุณภาพ ได้แก่การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์และภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่เกิน
ร้อยละ 20) คือร้อยละ 65.18 และ ร้อยละ 16.61 ตามล าดับ (ซึ่งผลงานดีกว่าการรายงานตรวจราชการรอบ 2  
ปี พ.ศ.2559 ทั้งสองตัวชี้วัด)  แต่ก็ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้งและการดูแลหลัง
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คลอดครบ 3  ครั้ง ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 60 และ ร้อยละ 65 ) คือ ร้อยละ 52.94 และ 47.89 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมอนามัยได้มีตัวชี้วัดกระบวนการในประเด็นการแก้ไข
ปัญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการตายมารดาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 60 พบว่า โดยภาพรวมสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจังหวัด
จะสามารถด าเนินการได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) มีคณะกรรมการ MCH board  2)  มีการด าเนินงานตาม 
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 3) มีการจัดโซนนิ่งและระบบส่งต่อ 4) มีการสืบสวนสาเหตุการตาย และ 5) 
รวบรวม วิเคราะห์และส่งกลับ  แต่เมื่อน าเงื่อนไขผลการด าเนินงานของจังหวัดในการลดอัตราการตายมารดาให้ได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เทียบกับปี พ.ศ.2559 พบว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้   
ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง  
3. การสร้างภาคีเครือข่าย     
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
1.ถ่ายทอด
นโยบายสู่
การปฏิบัติ 
2.การ
บริหาร
จัดการเพื่อ
ลดการตาย
มารดา 

 
 
 

1.ใช้กลไก MCH 
Board /
คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) และ
ภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคลื่อน ติดตาม 
และบริหารจัดการ
ด าเนินงาน ภายใน
พื้นที่ เพื่อป้องกัน
และลดการตาย
มารดาในพื้นที่ 
2.ใช้มาตรการ/
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันและลดการ
ตายมารดา 
 
 
 

1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการตาย
มารดา 
3.มีการประชุม MCH board เพื่อออกมาตรการ /
แนวทางการขับขับเคลื่อน เพื่อการป้องกันและลด
การตายมารดา และถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติ 
4. สนับสนุน/ผลกัดัน ให้หน่วยบริการภายในพื้นที่
ขับขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวมาตรการ/
แนวทาง และให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
5.มีระบบเฝ้าระวังมารดาตายระดับจังหวัด /เขต 
เพื่อจัดการแก้ปัญหาและพัฒนางาน  โดยมีทีม
ช่วยเหลือด้านวิชาการและบริหารจัดการ   
6. มีการบริหารจัดการระบบเพื่อป้องกันการตาย
มารดา 
 
 
 

1.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การ
ตายมารดาปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 
2.มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อการ
ป้องกันและลดการตายมารดา  
 -มีการจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการระบบส่งต่อช่วยเหลือ
มารดาเสี่ยง 
 -มีStanding Orderในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันมารดาตาย
จากสาเหตุการตกเลือดและความดัน
โลหิตสูงในหญงิตั้งครรภ์ 
3.มีกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม
ทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
และมาตรการในการป้องกันการตาย
มารดาสู่ผู้ปฏิบัติ 
4.มีระบบเฝ้าระวังการตายมารดา
ทุกจังหวัด และรายงานจ านวน
มารดาตายรายเดือนแก่กรมอนามัย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง 
สื่อสาร
ความรู้เพื่อ
สร้างความ
ตระหนักรู้
แก่หญิง
ตั้งครรภ์
และ
ครอบครัว 

1.สร้างความ
ตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และ
ครอบครัวผ่าน
กระบวนการโรงเรียน
พ่อแม่  
และใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
2.สนับสนุนให้หญิง
ตั้งครรภ์เข้าถึง
นวัตกรรมการสื่อสาร
สองทางเพื่อสร้าง
กระแสความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และเปิด
โอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการความเสี่ยงของ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

1.หน่วยบริการทุกระดับ มีและใช้แผนการสอน ที่
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้พ่อ แม่เข้าร่วม
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในการสร้างพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 
ทราบถึงความผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที  โดย
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.หน่วยบริการสนับสนุนการใช้โปรแกรมสื่อสาร 
ของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro) 
3.มีการสื่อสารความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

1. มีแผนการประชา สัมพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝาก
ท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ   
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ ทักษะ
ในการด าเนินงาน  
3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี 
หรือญาติเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึกทักษะ 
สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 
ทราบถึงความผิดปกติที่ต้องมาพบ
แพทย์ทันที  โดยการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การสร้างภาคีเครือข่าย     

เพื่อการ 
บูรณาการ
งานอนามัย
แม่และเด็ก
ร่วมกับ
ภาคี
เครือข่าย 

สร้างการมีส่วนร่วม
และเสริมพลังภาคี
เครือข่าย 

1.ประชุม MCH board เพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เช่นจัดประชุม
สัญจรมอบจังหวัด  ในพื้นที่ แลกเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพเพื่อสร้างความตื่นตัว, ประชุม MCH 
conference เป็นต้น 
2. ใช้กลไก MCH Board ขับเคลื่อนงานอนามัย
แม่และเด็กโดยบูรณาการงานกับ Service Plan 
และเชื่อมโยงกับ พชอ.เพื่อให้เห็นปัญหาและ
ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกัน 
3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 
4.ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
5.ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่ง
ฝากท้องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก โฟลิก เริ่มที่ไตรมาสแรก 
6.สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น อสม. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ 
 - ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแล
หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มี
ความเสี่ยง  

1.มีรายงานการประชุม MCH 
board 
2.มีการประชุมสืบสวนการตาย
มารดาระดับเขต   
3.มีแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/
นิเทศงาน/แผนการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ที่ชัดเจน 
4.ร้อยละ70ของโรงพยาบาล ผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
5.ร้อยละ60หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์
6.ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

- ส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ด้านโภชนาการ เช่นได้รับ
อาหารครบถ้วน เพียงพอ ไม่หวานมันเค็มจัด ตาม
หลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4.ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
อัตราส่วน
การตาย
มารดาไม่
เกิน 20 
ต่อแสน
การเกิดมี
ชีพ 

 

1.สนับสนุนให้หน่วย
บริการในพื้นที่
จัดบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็กประชาชา
กรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าถึงและ
ได้รับบริการอย่างเท่า
เทียม   
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
3.พัฒนาระบบส่งต่อ
หญิงตั้งครรภ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน  
 

1.หน่วยบริการฯทุกระดับใช้แนวทางการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัย
โลกในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพ  
2.การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ 
3.การคัดกรองความเสี่ยงในห้องคลอด 
4.การฝึกปฏิบัติเช่นการช่วยฟื้นคืนชีพ การท า
คลอดติดไหล่  ท าคลอดท่าก้น เป็นต้น 
5.ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพื่อการดูแลตาม
ตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยงอย่างถูกต้องและ
ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารและการ
ส่งต่อที่รวดเร็วทั้งการวินิจฉัย การส่งต่อ และการ
รักษา 
6.มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันการ
เกิด 3D :  Delay Detection,  
Delay Decision, Delay Refer 
7.มีคู่มือ/แนวทางในการป้องกันการตายมารดา
จากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง 

1.ร้อยละห้องคลอดคุณภาพ 
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ท่ีได้รับการ
ดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์ 
3.ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี 
2560   
4. ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก  ปี 2560   
5.หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง
น้อยกว่าร้อยละ 16 
6.ร้อยละของจังหวัดที่ใช้โปรแกรม
สื่อสารสองทาง (Rapid Pro) 
 
 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การตายมารดาปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 
2. มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อ
การป้องกันและลดการตาย
มารดา  
 - มีการจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญ
และการจัดการระบบส่งต่อ
ช่วยเหลือมารดาเสี่ยง 
 - มีStanding Order ใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเพื่อ
ป้องกันมารดาตายจากสาเหตุ
การตกเลือดและความดันโลหิต
สูงในหญิงตั้งครรภ์ 
3. มีแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมท้ังมีการถ่ายทอด

1. มีแผนการประชา สัมพันธ์ 
สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะ
เสี่ยงฯ   
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ 
ทักษะในการด าเนินงาน  
3. ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ สามี 
หรือญาติเข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึก
ทักษะ สร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความ
ผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที  
โดยการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก  

1. มีการประชุมสืบสวนการ
ตายมารดาระดับเขต   
2. การประชาสมัพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว และการสื่อสาร
ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
3. การก ากับติดตามเย่ียม
เสริมพลัง /นิเทศงาน/ การ
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแมแ่ละเด็กและมี
รายงานผลการเย่ียมเสริม
พลังพลังและส่งคืนข้อมูล 
4. หน่วยบริการสนับสนุน
การใช้โปรแกรมสื่อสารของ
หญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro) 
 

1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อ
แสนการเกิดมีชีพ 
2. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุการ
ตกเลือดลดลงจากปี 
2560   
3. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี 
2560   
4. ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน   
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
แผนปฏิบัติการและมาตรการใน
การป้องกันการตายมารดาสู่ผู้
ปฏิบัติ 
4. มีระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดาทุกจังหวัด 
และรายงานจ านวนมารดาตาย
รายเดือนแก่กรมอนามัย 
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการ
พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

4. ประชุมคณะกรรมการ MCH 
board อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
ละมีรายงานการประชุม 
5. พัฒนาระบบบิการตาม
มาตรฐานบริการงานอนามัยแม่
และเด็กและให้หน่วยบริการ
ประเมินตนเองและส่งผลการ
ประเมนิมายังกรมอนามัยเพื่อรับ
การสุ่มประเมิน 
 

แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห ์
6. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 
5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ 
7. หญิงตั้งครรภ์มีภาวะ
โลหิตจางไม่เกิน ร้อยละ 
16 
8. ร้อยละของหญิงหลัง
คลอดได้รับการดูแลครบ 
3 ครั้งตามเกณฑ์ 
9. ร้อยละ 70
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก  
10.  ร้อยละจังหวัดที่ใช้
โปรแกรม RapidPro 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: ส านักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย  
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
-พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่

และเด็ก 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

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

นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. 0 2590 4425     
Mobile 08 4681 9667        
โทรสาร 0 2590 4427     

E-mail: noi_55@hotmail.com 
นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ     
 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. 0 2590 4438   Mobile 08 6546 
5561 
โทรสาร 0 2590 4427     
E-mail: loogjun.ph@hotmail.com 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 

ตัวชี้วัดหลัก อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ค่ำเป้ำหมำย ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ยุทธศำสตร์/ 
ประเด็นยุทธศำสตร ์

1. ส่งเสริมสุขภาพประชากร ๕ กลุ่มวัย  
๒. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 

เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 

ค ำนิยำม กำรตำยมำรดำ หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 วัน 
ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความ
รุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน 
กำรเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มก าลังในการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการนิเทศติดตาม 
การไปเยี่ยมหน้างาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 
๒. เฝ้าระวังหญงิช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตัง้ครรภ์และการ

คลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดระบบการสง่ต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน 24 ชั่วโมง สสจ.รายงานศูนย์อนามัยภายใน7 
วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 

แหล่งข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน ๔๒ วัน ทุกสาเหตุยกเว้น
อุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด(นับตามจังหวัดที่ตาย) 

รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 

กำรรำยงำนข้อมูล ทุกเดือน 

ระยะเวลำประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

อัตราส่วนการตาย
มารดาต่อการเกิด
มีชีพ 100,000 

คน 

24.23 24.26 23.75 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  

 

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

   ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีกำรประเมินผล :  กรมอนามัย น าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการตาย
และสาเหตุการตาย 

เอกสำรสนับสนุน :  1.แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ำมี) 
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  

hospital ) 
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1.นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-5904435  
Email: pimolphantang@gmail.com 
2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

   ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ : 02-590-4425 
E-mail : noi_55@hotmail.com 

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1.ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

นางวรรณชนก ลิม้จ ารูญ นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เบอร์โทร : 02-590-4438 
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

 

mailto:pimolphantang@gmail.com
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๑ : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเดน็หลกั 1. กำรพฒันำสุขภำพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 
ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร 2. ร้อยละของเดก็อำยุ ๐-๕ ปี มีพัฒนำกำรสมวัย (Outcome Indicator) 
สถำนกำรณ ์

สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา ๑๘ ปีที่ผ่านมามีปัญหา เมื่อพบว่าเด็กปฐมวัยร้อยละ ๓๐ 
มีพัฒนาการล่าช้าผลการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเดือนกรกฎาคม พบว่า 
ในปี ๒๕๖๐ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๔.๑ แต่จากข้อมูลจาก
รายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุขได้ผลดังตารางด้านล่าง 
ภำพรวมทั่วประเทศจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๐ 

 เขต ควำมครอบคลุม (ร้อยละ) สงสัยล่ำช้ำ (รอ้ยละ) ตดิตำม (ร้อยละ) 
เป้ำหมำย ๙๐ ๒๐ ๑๐๐ 

รณรงค์ ปี ๒๕๖๐ ๙๔.๙ ๒๑.๕ - 
สุ่มส ำรวจ ปี ๒๕๖๐ - ๒๔.๑ - 

รวมทั่วประเทศ 
**ข้อมูลจาก HDC              

ปี ๒๕๖๐ ณ วนัที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๘๐.๕ ๑๖.๐ ๗๓.๓ 

 
สถำนกำรณแ์ยกรำยเขต 

เขต ควำมครอบคลุม (ร้อยละ) สงสัยล่ำช้ำ (รอ้ยละ) ตดิตำม (ร้อยละ) 
๑ ๘๐.๘ ๑๖.๔ ๗๔.๓ 
๒ ๘๕.๐ ๑๗.๑ ๗๗.๐ 
๓ ๗๕.๓ ๑๑.๕ ๖๓.๙ 
๔ ๗๓.๑ ๗.๖ ๕๘.๒ 
๕ ๘๐.๒ ๑๗.๗ ๗๗.๓ 
๖ ๗๗.๓ ๑๐.๑ ๖๕.๑ 
๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๘๖.๗ 
๘ ๗๘.๒ ๑๑.๔ ๖๐.๙ 
๙ ๘๔.๔ ๑๔.๕ ๘๓.๗ 

๑๐ ๗๙.๐ ๑๙.๙ ๗๓.๑ 
๑๑ ๗๐.๘ ๒๒.๐ ๗๒.๙ 
๑๒ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๘๖.๒ 

**ข้อมูลจาก HDCปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
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ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
๑. ร้อยละของความครอบคลุม : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นความครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งด้าน

สุขภาพและสังคม 
๒. ร้อยละของสงสัยล่าช้า : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศักยภาพและเสริมก าลังใจ

ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
๓. ร้อยละของการติดตาม : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน 

 
เด็กอำยุ ๐-๕ ปี มพีฒันำกำรสมวัย 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น ๑.ร้อยละของความครอบคลุม 
ควำมครอบคลุม 
อย่ำงน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 

๑. ใช้กลไกในพื้นที่ 
-  คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager ก า กั บ  ติ ด ต า ม ก า ร
ด า เนินงาน และจัดบริการที่ ได้
มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน  
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 

๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
MCH Board ในเรื่อง 
- การน าเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อม
ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องตัวชี้วัด
ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า 
ติดตาม) 
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  
๒. มีแผนงานและผลงานการมี
ส่ วนร่ วม  ภาครั ฐ  เ อกชน 
ชุมชนเช่น แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย การรณรงค์
ในพื้นที่ เป็นต้น 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาความ
ครอบคลุมการคัดกรองใน
พื้นที่เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค ์

- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม 
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 

 
เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น ๒.ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ร้อยละของ
พัฒนำกำรสงสัย
ล่ำช้ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๒๐ 

๑. ใช้กลไกในพื้นที่ 
-  คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager 

- ติดตามการกระจายช่อง
ทางการเข้าถึงคู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)ฉบับที่มี QR 
Code และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  

- เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงมีความ
เข้าใจและปฏิบัติงานในการ
ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) 
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ 
๒.ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น  

- เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
และมีความเข้าใจมากขึ้น 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาการค้นหา
เด็กสงสัยล่าช้าในพื้นที่เช่น 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ และ
พัฒนาศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
ของบุคลากร 

 
 
 
 

 

 
เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น ๓.ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม 
 ๑. ใช้กลไกในพื้นที่ 

-  คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ใน
เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและ
ติดตามเด็ กสงสั ยล่ าช้ ากลับมา
ประเมินซ้ า ภายใน ๓๐ วัน 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน  
 
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 

๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
MCH Boardในเรื่อง 
- การน าเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพร้อม
ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้า) 
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม . 
๒. มีแผนงานและผลงานการมี
ส่ วนร่ วม  ภาครั ฐ  เ อกชน 
ชุมชนเช่น แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย การรณรงค์
ในพื้นที่ เป็นต้น 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาการกระตุ้น
พัฒนาการและติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้าในพื้นที่เช่น การ
อ านวยความสะดวกในการ
กลับมาประเมินซ้ า 

- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม 
- ร้อยละของการกระตุ้น
ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐ 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการ
กระตุ้นพัฒนาการและพาเด็ก
กลับมาประเมินซ้ า ภายใน ๓๐ 
วัน 
- ร้อยละของการกระตุ้น
ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวชี้วดั : ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพฒันาการสมวัย..(แนบรายละเอียดตัวช้ีวัด (Template))* 
*ปรับแกไ้ข template ค่าเป้าหมาย จากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
Small Success 

๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
เขตสุขภำพ/สสจ./รพศ./รพท. 
๑. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
(ในเรื่องตัวชี้วัดความครอบคลุม 
สงสัยล่าช้า ติดตาม) 
๒. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริม
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนเช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การรณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น 
๓. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทั้ง
เรื่องความครอบคลุมการคัด
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM 
ของบุคลากร และการอ านวย
ความสะดวกในการกลับมา
ประเมินซ้ า 
๔. มีแผนการกระจายคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)ฉบับที่มี QR 
Code และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
และแบบส ารวจการใช้ 
DSPMOnline ให้ทั่วถึง  
๕.มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีการขับเคลื่อนตามแผน
ฯและก ากับติดตามให้ได้ตาม
เป้าหมาย ๖ เดือน * 
 
 
 
 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. มีการกระจายคู่มือฯและ
แบบส ารวจการใช้ 
DSPMOnline ให้ทั่วถึง  
 
 
 
 
 
๕.ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯให้ได้
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ
ส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่ 
 
 
 
๓. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯให้ได้
เป้าหมาย ๙ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ตรวจสอบ ก ากับ
ติดตามการกระจายคู่มือฯ
และแบบส ารวจการใช้ 
DSPMOnline ให้ทั่วถึง  
 
 
 
 
๕.ก ากับติดตามขับเคลื่อน
แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน
และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 
๓. ด าเนินงานครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สรุปผลการส ารวจการใช้
และความต้องการDSPM 
ร่วมกับจัดท าแผนขอ
สนับสนุนการกระจายคู่มือฯ
ปีต่อไป 
 
 
 
๕.บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้
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๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM 
มากขึ้น 
 
 
๖. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวัย ผ่าน
ช่องทาง Website, Social 
media เพื่อให้บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและน าไป
ปฏิบัติได้ 
๗. ชี้แจงท าความเข้าใจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ  “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๐” 
 

 
 
 
 
๖. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 
พัฒนาการสมวัย ฯ ที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่  
 
 
๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย                
๖ เดือน * 
 
 

 
 
 
 
๖. ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ฯ 
 
 
 
 
 
๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
ให้ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๘. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย             
๙ เดือน * 
 
 
 

พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ
DSPM มากขึ้นและสรุปผล
การด าเนินงาน เพื่อพัฒนา
จัดท าแผนในปีถัดไป 
๖. บุคลากรและพ่อแม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติในเรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
 
 
๗. ศูนย์เด็กเล็กจัดบริการ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อยร้อยละ๗๐ 
๘. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือน ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๐ 
๙. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือน พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ๒๐ 
๑๐. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือนที่พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับ
การกระตุ้นและติดตาม
กลับมาประเมินพัฒนาการ
ซ้ าภายใน๓๐วัน ร้อยละ 
๑๐๐ 
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ตำรำงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ควำมครอบคลุม สงสัยล่ำชำ้ และตดิตำมรอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 
เขต เป้ำหมำย ๖ เดือน เป้ำหมำย ๙ เดือน 

ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตาม ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตาม 
๑ ๘๓.๖ ๑๗.๕ ๘๒.๐ ๘๖.๓ ๑๘.๖ ๙๒.๘ 
๒ ๘๖.๕ ๑๘.๐ ๘๓.๙ ๘๘.๐ ๑๘.๘ ๙๓.๖ 
๓ ๗๙.๗ ๑๔.๑ ๗๔.๗ ๘๔.๑ ๑๖.๖ ๘๙.๙ 
๔ ๗๘.๒ ๑๑.๓ ๗๐.๘ ๘๓.๒ ๑๕.๐ ๘๘.๓ 
๕ ๘๓.๒ ๑๘.๔ ๘๔.๑ ๘๖.๑ ๑๙.๑ ๙๓.๖ 
๖ ๘๑.๑ ๑๓.๑ ๗๕.๖ ๘๔.๙ ๑๖.๐ ๙๐.๒ 
๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๙๐.๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๙๖.๓ 
๘ ๘๑.๗ ๑๓.๙ ๗๒.๖ ๘๕.๓ ๑๖.๕ ๘๙.๐ 
๙ ๘๖.๑ ๑๖.๑ ๘๘.๖ ๘๗.๘ ๑๗.๘ ๙๕.๔ 

๑๐ ๘๒.๓ ๑๙.๙ ๘๑.๒ ๘๕.๖ ๒๐.๐ ๙๒.๕ 
๑๑ ๗๖.๕ ๒๒.๐ ๘๑.๐ ๘๒.๓ ๒๒.๐ ๙๒.๔ 
๑๒ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๙๐.๓ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๙๖.๑ 

 

หมำยเหต ุ จำกตำรำงเปำ้หมำยควำมครอบคลุม สงสยัล่ำชำ้ และตดิตำม  
* รอบ ๖ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ จำกผลงำนปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑ 
* รอบ ๙ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๖๐ จำกผลงำนปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑ 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการสถาบัน

พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
Tel. ๐๒-๕๙๐๔๔๐๕ 
mail :saipin.chotivichien@gmail.com 

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ต าแหน่ง. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

Tel. ๐๒-๕๙๐๔๑๒๑ 
mail :ekachipien@hotmail.com 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion & Prevention Excellence  

(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับกำรวัดผล จังหวัด  
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มีพัฒนำกำรสมวัย 
ชื่อตัวชี้วัด proxy : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

2.ร้อยละของเด็กอายุ 9 ,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
3.ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

ค ำนิยำม เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ5ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะ
กลุ่มที่แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ5 ด้าน
ภายใน 30 วัน (1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผ่านครบ 5ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2 (1B202, 1B212,1B222, 1B232, 
1B242) 
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เกณฑ์เป้ำหมำย :ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ปีงบประมำณ 60  ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 
เกณฑ์เป้ำหมำย :ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

ปีงบประมำณ 60  ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
เกณฑ์เป้ำหมำย :ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ 
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า 

ปีงบประมำณ 60  ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 
เกณฑ์เป้ำหมำย :ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

ปีงบประมำณ 60  ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุก

ระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCUเป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 1 A =เด็กไทยอายุ 9, 18, 30และ 42เดือน ทุกคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ (Type1มี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
รำยกำรข้อมูล 2 B= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รำยกำรข้อมูล 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30และ 42เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้อง

แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30วัน (1B261)  
รำยกำรข้อมูล 4 D= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที (1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)  
รำยกำรข้อมูล 5 E= จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ท้ังเด็ก

ที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รำยกำรข้อมูลที่6 F=จ านวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับ
การติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 
ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 
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สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
(ความครอบคลมุ) 
= 
 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  
=    
 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน 
=    
 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
=    
 

ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม) 
เกณฑ์กำรประเมินปี 2561-2564 : ก าหนดค่าเป้าหมายท่ีจะท าให้ส าเร็จ 4 ตัวชี้วัดดังนี้  
ตัวชีว้ัด :ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

ตัวชี้วัด :ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ตัวชีว้ัด :ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
(ตรวจครั้งแรก)  ไม่น้อยกว่า 

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

ตัวชีว้ัด :ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
และได้รับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
มำตรกำรส ำคัญที่ท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
1.ร้อยละของเด็กอำยุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก (ควำมครอบคลุม) ร้อยละ 90 
       1.1 ใช้กลไกในพื้นที่ 
           - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
           - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
           - MCH Board ผ่าน Child Project Manager 
           ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม 
1.2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชนและชุมชน  
1.3. ประสำนแหล่งเงินทุนภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 
            เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 
2.ร้อยละของพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
      2.1 ใช้กลไกในพื้นที่ 
         - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
         - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
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         - MCH Board ผ่าน Child Project Manager 
         - สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวัง 
           และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 
         - เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
2.2 ประสำนแหล่งเงินทุนภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก  
           เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 
3.ร้อยละของเกำรตรวจคัดกรองสงสัยล่ำช้ำ (ตรวจครั้งแรก) ได้รับกำรติดตำมกระตุ้นพัฒนำกำร 
3.1 ใช้กลไกในพื้นที่ 
         - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
         - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
         - MCH Board ผ่าน Child Project Manager 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ในเรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและติดตามเด็กสงสัยล่าช้า กลับมาประเมินซ้ า ภายใน ๓๐ วัน 
Small Success : 

3เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เขตสุขภำพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
(ในเรื่องตัวชี้วัดความครอบคลุม 
สงสัยล่าช้า ติดตาม) 
2. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสริม
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย ผ่านกลไกระดับพื้นที่ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชนเช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การรณรงค์ในพื้นที่ เป็นต้น 
3. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ทั้ง
เรื่องความครอบคลุมการคัด
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM 
ของบุคลากร และการอ านวย
ความสะดวกในการกลับมา
ประเมินซ้ า 
4. มีแผนการกระจายคู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการขับเคลื่อนตามแผนฯและ
ก ากับติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย 
๖ เดือน * 
 
 
 
 
3. ประเมินผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯให้ได้
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ
ส่งคืนข้อมูลแก่พื้นที่ 
 
 
 
3. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯให้ได้
เป้าหมาย ๙ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบ ก ากับติดตาม
การกระจายคู่มือฯและแบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานต่อไป 
 
 
 
3. ด าเนินงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดใน
แผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการส ารวจ
การใช้และความ
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ปฐมวัย(DSPM)ฉบับที่มี QR 
Code และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
และแบบส ารวจการใช้ 
DSPMOnline ให้ทั่วถึง  
5.มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
6. สื่อสารประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวัย ผ่าน
ช่องทาง Website, Social 
media เพื่อให้บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและน าไป
ปฏิบัติได้ 
7. ชี้แจงท าความเข้าใจให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2560” 
 

4. มีการกระจายคู่มือฯและแบบ
ส ารวจการใช้ DSPMOnline ให้
ทั่วถึง  
 
 
 
 
 
5.ขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติในเรื่อง พัฒนาการ
สมวัย ฯ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่  
 
 
 
7. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
8. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย 6 เดือน * 
 
 

ส ารวจการใช้ DSPMOnline 
ให้ทั่วถึง  
 
 
 
 
5.ก ากับติดตามขับเคลื่อน
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประเมินผลเพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
7. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
8. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย             
9 เดือน * 
 
 
 

ต้องการ DSPM 
ร่วมกับจัดท าแผนขอ
สนับสนุนการ
กระจายคู่มือฯปี
ต่อไป 
 
5.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการ
ใช้คู่มือ DSPM อย่าง
เข้าใจและส่งเสริมให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้
คู่มือDSPM มากขึ้น
และสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อ
พัฒนาจัดท าแผนในปี
ถัดไป 
 
6. บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักและ
สามารถปฏิบัติใน
เรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
7. ศูนย์เด็กเล็ก
จัดบริการตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๐ 
8. เด็กอายุ 9,18,30 
และ 42 เดือน ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ 
ร้อยละ 90 
9. เด็กอายุ 
9,18,30 และ 42 
เดือนพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจ
ครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 
10. เด็กอายุ 
9,18,30 และ 42 
เดือนที่พบพัฒนาการ
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สงสัยล่าช้า ได้รับการ
กระตุ้นและติดตาม
กลับมาประเมิน
พัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน ร้อยละ 100 

 

วิธีกำรประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน) 
*การดึงข้อมูลจาก HDC ต้องรอการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์ อย่างน้อย 45 วัน 

เอกสำรสนับสนุน :  1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC)กระทรวงสาธารณสุข 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจ าโรงพยาบาล  
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ) 

และ คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
5. คู่มือมิสนมแม่  
6. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
7. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
ตัวชี้วัด Baseline  หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

 data*  2558 2559 2560 
1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่
ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) 
*(HDC2560) 

80.5 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 80.5 

2.ร้อยละเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า **(HDC2560)  

16.0 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล 12.0 16.0 

3. ร้อยละของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการติดตาม* 
(HDC2560) 

73.3 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล 57.0 73.3 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย*
(HDC2560) 
 

95.8 ร้อยละ ไม่มีข้อมูล 90.6 95.8 

*ผลงาน HDC ตค 2559 – กย 2560 ณ. 12 พย.2560 
 
 
หมายเหตุ :การตั้งค่าเป้าหมายปี 2561 ที่ร้อยละ 85 คิดจากข้อมูลทางวิชาการ พบว่า 
1. เด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities)มีค่าประมาณอยู่ที่ ร้อยละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบที่ร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ร้อยละ 8.9 ) 
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities)เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ปี (1997-2008) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศไต้หวันพบเพิ่มข้ึน ร้อยละ 20.0  
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว 



46 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 

ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 1.นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์        อธิบดีกรมอนามัย 
   โทร 02 590 4049                  E-mail:drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 591 8166 E-mail : ekachaipien@hotmail.com 
3. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร         ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 591 8104  E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์           หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-590 4426  โทรสาร :  02 – 590 4427 
E-mail : pimolphan.t@anamai.mail.go.th 
2. นายแพทย์ธีรชัย    บุญยะลีพรรณ   รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 - 591 8104  โทรสาร :  02 – 591 0557 
E-mail : teerboon@hotmail.com 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย 
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติกรมอนามัย 
3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

1. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4405E-mail : puapat@yahoo.com       
2. นางประภาพรณ์  จังพานิช       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4433       โทรศัพท์มือถือ : 087 077 1130 
โทรสาร : 02 590 4427                  E-mail :  paporn11@gmail.com 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเดน็หลกั 1. กำรพฒันำสุขภำพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย 
ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร 3. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ำยุ 5 ปี (Outcome 
Indicator) 
สถำนกำรณ ์

จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ปี 2560 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 49.8 ซึ่งยังต่ ากว่าค่า
เป้าหมายปี 2560 (ร้อยละ 51) โดยเขตสุภาพที่มีค่าร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เกินค่าเป้าหมาย คือ เขต
สุขภาพที่6, 7, 9 ส าหรับส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 110 เซนติเมตร หญิง 109.4 เซนติเมตร ซึ่งเป้าหมายในปี 
2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร 

 
ที่มา: รายงาน HDC ณ วันที่ 9 พย.60 

 
ปัจจัยที่ท าให้เด็กอายุ 0-5 ป ีไม่สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายนั้น มีสาเหตุโดยตรงมาจาก 

1. การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุมทุกคน จากรายงาน
ข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปี พ.ศ.2560 พบความครอบคลุมร้อยละ 79.5 ภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.99  

2. การบริโภคอาหารในหญิงต้ังครรภ์ไม่เหมาะสม จากรายงานการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการ
ของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546พบหญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหารกลุ่มข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และนม  ไม่
เพียงพอ น้ าหนักหญิงตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมีน้ าหนักแรกเกิด
น้อยกว่า 2,500 กรัม รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ปี พ.ศ.2559 ร้อยละ 8.6   

3. การบริโภคอาหารของเด็กไม่เหมาะสม จากการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในปี พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559 โดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติและองค์การยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก แม้จะมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 23.1 ในปีพ.ศ. 2559 แต่ยังมีอัตราต่ ามาก ส่วนการให้อาหาร
ที่อายุ 6-23 เดือน ได้รับอาหารไม่เพียงพอถึงร้อยละ 49.6 สอดคล้องกับการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหาร

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ไตรมาส 4 ปี 2559 45.19 45.6 48.58 49.21 49.42 49.4 50 47.76 50.31 43.83 49.11 46.52 47.8

ไตรมาส 4 ปี 2560 45.35 46.5 48.03 50.82 50.48 53.37 51.76 50.19 51.64 50.6 50.3 47.06 49.8
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เช้า กินอาหารมื้อหลักไม่ครบ 3 มื้อ ไม่กินผัก ผลไม้ นม ทุกวัน แต่ละวันกินไม่เพียงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์ทุกวัน 
เช่น ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น 

นอกจากอาหารและโภชนาการไม่เหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายน้อย พฤติกรรมเนือยนิ่งจาก
การดูโทรทัศน์ โดยพบการใช้เวลาดูโทรทัศน์สูงถึง 8 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 12 ชั่วโมงในวันหยุด ส่งผลต่อระยะเวลา
การนอนไม่เพียงพอ (การส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-52)   ท าให้การหลั่ง
ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) น้อย ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต คือ การศึกษาของแม่ โดย
พบว่า แม่ที่ไม่มีการศึกษาจะมีเด็กเตี้ย ผอม อ้วน มากกว่าแม่ที่มีการศึกษา และรายได้ของครอบครัว พบว่า เด็กเตี้ยพบ
มากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ ารวยมาก เด็กผอมพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน 
และปานกลาง ส่วนเด็กอ้วนพบมากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ ารวย และร่ ารวยมาก (MICS5 ปี 2559) 
ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 

1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดฟูัน 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ร้อยละของ
เด็กอายุ 
0-5 ปี 

สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน 
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย 

1.1 ระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 
1.2 นโยบายการขับเคลื่อนงาน 
1.3 แผนการขับเคลื่อนงาน 
1.4 การขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
1.5 ผลการขับเคลื่อนและ
ข้อเสนอแนะ 

1. จังหวัดมีระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 
2. จังหวัดมีนโยบายการขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  
3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบ
นโยบายพร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 
4. อ าเภอมีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ   
0-5 ปีสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุพัฒนาการ
สมวัยผ่านคณะกรรมการคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
5. ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี        
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

ร้อยละของ
เด็กอายุ 
0-5 ปี 

สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันและต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

1.แผนการพัฒนาศักยภาพ ให้มี
ความรู้และทักษะในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันและต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
2. การพัฒนาศักยภาพ 
3. ผลการพัฒนาศักยภาพ และ
ข้อเสนอแนะ 

1.บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพจนมีความรู้และทักษะในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน
และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
1.การส่งเสริมกิน กอด เล่น 
เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
 

3.1 แผนการการส่งเสริมกิน 
กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
3.2 การสื่อสารสาธารณะ 
3.3 การส่งเสริมกิน กอด เล่น 
เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
3.4 ผลการส่งเสริมกิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟันและ
ข้อเสนอแนะ 

1. หญิงตั้งครรภ์/ หญิงให้นมบุตร ได้รับ
การสอนสาธิตการจัดอาหาร เฝ้าติดตาม
น้ าหนัก และได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิก 
2.หญิงให้นมบุตร ได้รับการสอนสาธิต
การจัดอาหาร และได้รับยาเสริมไอโอดีน 
เหล็ก และโฟลิก 
3. พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี 
ได้รับการสอนสาธิตการจัดอาหารทารก
และเด็กอายุ 1-5 ปี เฝ้าติดตามส่วนสูง
น้ าหนัก และได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก
ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารในเรื่องมหัศจรรย์ 1,000 
วันและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
ตัวชี้วดัร้อยละของเดก็อำยุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี  
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เขตสุขภำพ/จังหวัด 

1. ถ่ายทอดนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิตและ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี  สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ให้แก่พื้นที่ทุก
ระดับ 
2. ขับเคลื่อนงาน 
ผ่าน คกก.พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย 

1. ร้ อยละ  50  ของจั งหวั ดมี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต และต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิด
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
และขับ เคลื่ อนงานมหัศจรรย์  
1,000 วันแรกของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย 

1. ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต และต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มีแผนงาน/โครงการพัฒนาให้
เกิดต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี  สู ง ดี ส ม ส่ ว น  ฟั น ไ ม่ ผุ  
พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อน
งานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย 

1. ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มีแผนงาน/โครงการพัฒนาให้
เกิดต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี  สู ง ดี ส ม ส่ ว น  ฟั น ไ ม่ ผุ  
พัฒนาการสมวัย และขับเคลื่อน
งานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย 

อ ำเภอ/ต ำบล/ระบบบริกำร  
1. อ าเภอถ่ายทอด
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของ

1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  ทุกอ าเภอ 

1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ  

1. ร้อยละ 30 ของจังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ   0-5 ปี  สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุก
อ าเภอ  
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ให้แก่พื้นที่
ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงาน
ผ่านและ คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย 

2. ร้อยละ 10 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 
วันและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-
5 ปีสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุพัฒนาการ
สมวัยผ่าน คกก.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

2. ร้อยละ 20 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1000 วันและต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วนฟัน
ไม่ผุพัฒนาการสมวัยผ่าน คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) 

2. ร้อยละ 30 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 
วันและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปีสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัยผ่าน คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(พชอ.) 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย    ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
ส านักโภชนาการ 

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

ก ากับติดตามและ 
ให้ข้อมูลวิชาการ 

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

Tel02-5904327 
Mobile 081 438 8573. 
e-mail: supot.r@anamai.mail.go.th 

รวบรวมตรวจสอบ 
และน าเสนอผลการ 
ด าเนินงาน 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. พัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 1. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ เชิงปริมำณ (ร้อยละ,อัตรำส่วน,จ ำนวน) 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 4. ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี 
ค ำนิยำม  เด็กอำยุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง 
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุด
ใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ-1.5 SD ของ
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
 สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง 
 สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ   5 
ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึงตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ป ี
• มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึงการส่งเสริมโภชนาการ (อาหารหญิง
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสริมสารอาหารที่ส าคัญในรูปของยา ได้แก่ ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ ๖ เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กส าหรับเด็กอายุ ๖ 
เดือน ถึง ๕ ป)ี ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอื่น ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
• ต ำบลส่งเสริมเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนำกำรสมวัย หมายถึง ต าบลที่
มีการด าเนินงานดังนี้  

1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรม
ทางกาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสขุ
ของรัฐ ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

2) จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การ
นอนสุขาภิบาลอาหารและน้ า  

3) มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัยและแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster: PCC) 
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เกณฑ์เป้ำหมำย :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 

64 
1. ร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน 54 57 60 ร้อยละ 63 
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

  
- 

 
- 
- 

 
113 
112 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อให้มีการด าเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมู่บ้าน และศูนย์เด็กเล็ก 
3. เพื่อพัฒนาการให้บริการโภชนาการใน ANC และ WCC 
4. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านโภชนาการสตรีและเด็ก 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กอายุ 0-5 ปี 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของสถาน

บริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
2) การส ารวจทุก 3 ปี  

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

รำยกำรข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 
รำยกำรข้อมูล 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รำยกำรข้อมูล 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รำยกำรข้อมูล 4 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 5 B2 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 6 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รำยกำรข้อมูล 7 B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) × 100 

2) ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 / B2) × 100 
3) ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี            = (A2 / B3) 
4) ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B4) 

ระยะเวลำประเมินผล น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม  
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 51 ร้อยละ 52 ร้อยละ 53 ร้อยละ 54 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 54 ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 ร้อยละ 59 ร้อยละ 60 
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ปี 2564: 
 

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

มำตรกำรส ำคัญที่ท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : (โดยใช้ PIRAB) 
P: - บูรณาการ 4 กระทรวง ด้วย 4 H (Heart Head Hand Health) และเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SDG เป้าหมาย 2 
   - ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) รวมทั้งสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ 

I: ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย โดยใช้งบประมาณ สปสช., งบPP, เขตสุขภาพ, จังหวัด, อปท., กองทุนสุขภาพต าบล และ
เอกชน 

R: ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

A: สื่อสารสาธารณะและสร้างกระแสสังคมเพื่อส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดยผ่าน social media 
B: - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการโภชนาการใน 

ANC/WCC และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
    - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมออนไลน์ ,application เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี, infographic, motion 

graphic, VTR มหัศจรรย์ 1,000 วัน best practice จังหวัดที่มีความครอบคลุมการชั่งน้ าหนักวัดความยาว/ส่วนสูงมากกว่าร้อย
ละ 90 การด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการโภชนาการใน ANC/WCC และต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

Small Success: 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลาง 
 

1. จัดท า VTR และเอกสารมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเสนอ ครม. 
2. ประกาศนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิต 
3. จัดท าแนวทางการด าเนินงานการ
ด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิต   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อน
มหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชีวิต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย 
5. สื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
ออนไลน์,application เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป,ี 
infographic, motion graphic, VTR 
มหัศจรรย์ 1,000 วันและ best practice 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรม
ออนไลน์,applicati
onเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ป,ี 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วันและ 
best practice 
2. เย่ียมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรม
ออนไลน,์applicati
onเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ป,ี 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วันและ 
best practice 
2. เย่ียมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โปรแกรม
ออนไลน์,applicati
onเฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก
อายุ 0-5 ป,ี 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วันและ 
best practice 
2. เย่ียมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 
เดือน 

เขตสุขภาพ/
จังหวัด 
 

1. ถ่ายทอดนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ให้แก่
พื้นที่ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับนโยบาย 

1. ร้อยละ 50 ของจังหวัด
มีนโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต
และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้ง
มีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ให้เกิดต าบลส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
และขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย 

1. ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย ์1,000 
วันแรกของชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย พร้อมทั้งมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาให้เกิดต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย และขับเคลือ่นงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต 
2.บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย 

1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต
และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่
ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อม
ทั้งมีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย 

อ าเภอ/
ต าบล/ระบบ
บริการ  
 

1. อ าเภอถ่ายทอด
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต
และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่
ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่
พื้นที่     ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับนโยบาย 

1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมี
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 10 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1000 วันและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูง
ดีสมส่วนฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัยผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมี
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 20 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1000 วันและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปีสูง
ดีสมส่วนฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัยผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ(พชอ.) 

1. ร้อยละ 30 ของ
จังหวัด มีต าบลสง่เสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัยทุกอ าเภอ 
2. ร้อยละ 30 ของ
อ าเภอขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
และต าบลส่งเสริมเด็ก
อาย ุ0-5 ปีสูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุพัฒนาการสมวัย
ผ่าน คกก.พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(พชอ.)  

วิธีกำรประเมินผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมสว่น 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยผา่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 

เอกสำรสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
3. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  



55 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. แนวทางการด าเนินงานจัดบรกิารส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) 
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

*ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

ตัวชี้วัด 
Baseline 
data* 

หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 46.3 ร้อยละ 46.3 47.4 49.5 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย = 109.3 

หญิง=108.6 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

109.7 
109.1 

109.6 
108.9 

110 
109.4 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร :02-5904339 E-mail : nutwan65@gmail.com 

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

ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย 
หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904327 โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :02-5904339 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

สถำนที่ท ำงำน ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย 
ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904327  โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :02-5904339 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

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

ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1: กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเดน็หลกั 2. กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มวยัเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร 4. ร้อยละเด็กกลุ่มอำยุ 0-12ปี ฟนัดีไม่มีผุ (cavity free) (Outcome Indicator) 
สถำนกำรณส์ุขภำพช่องปำก ปี 2560 

จากข้อมูลรายงาน HDC พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 71.7  โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 
2 และ 11  น้อยที่สุดตามล าดับ  ส่วนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 61.1  เด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
ร้อยละ 71.9 โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 11 และ 5 น้อยที่สุดตามล าดับ  เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 มีปัญหาโรค
ฟันผุสูงทั้งในเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี   แม้ว่าร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุและร้อยละเด็กอายุ 12 ปีฟันดี
ไม่มีผุสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 50 และร้อยละ 52 ตามล าดับ  แต่มีข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ได้จาก
รายงาน HDC ได้จากการความครอบคลุมตรวจฟันเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ 12 ปี ร้อยละ 58 และ 41 ตามล าดับ  
ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจระดับจังหวัดและระดับ 
ประเทศ ซึ่งอยูร่ะหว่างการประมวลผลต่อไป 

ส่วนผลงานให้บริการสุขภาพช่องปากเด็กกลุ่ม 6-12 ปีในปี 2560 ได้ร้อยละ 56.6  ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมาย ปี 2560 ที่ก าหนดร้อยละ 60 แต่ก็สูงกว่าผลงานปี 2559 คือ ร้อยละ 46.9 เขตสุขภาพที่ 10 และ 
เขตสุขภาพที่ 7 ให้บริการสูงที่สุด คือ 69.9 และ 68.3 ตามล าดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 12,4 และ 5ให้บริการน้อย
ที่สุด คือ ร้อยละ 46.9, 47.5 และ 47.1 ตามล าดับ 
ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
ร้อยละ 51 ของเด็กกลุ่มอายุ 
12 ปี ปราศจากฟันผุ 
(caries free) หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 
 

1.เพิ่มความครอบคลุมและเพิ่ม
คุณภาพงานส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพช่องปาก 
2.สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./
ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนา
โมเดลโรงเรียนต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1.รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 
2.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับจังหวัด/ภาคีเครือข่าย 
3.เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

1.ร้อยละ 60 ของผู้ 
ปกครองเด็ก 0-2 ปี
ได้รับการฝึกแปรงฟัน
โดยลงมือปฏิบัติ 
2.ร้อยละ 30 ของเด็ก
อายุ 6 ปีได้รับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 
3.Sealant retention 
ร้อยละ 80 
4.โรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจังหวัดละ 1 
แห่ง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
2.การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ร้อยละ 54 ของเด็กกลุ่มอายุ 
0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free) 

เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม
เพื่อลดการสูญเสียฟันในกลุ่มอายุ 
6-12ป ี

รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

1.ร้อยละ 60 ของเด็ก
อายุ 6-12ปีได้รับ
บริการทันตกรรม 

3.ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 1.ก ากับติดตามการจัดสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาร่วมกับ สพป. 
 
 

รายงาน ทส.02 1.ร้อยละ 75 ของ
โรงเรียนปลอด
น้ าอัดลม ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและ
เครื่องดื่มที่มีส่วน 
ผสมของน้ าตาลเกิน 
5% 

 2.สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่
อปท.ในมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

1.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้รับผิดชอบ ศพด.  
2.เยี่ยมเสริมพลัง ศพด.กลุ่ม 
เป้าหมาย 

2.ศพด.ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 แห่ง 

 
ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free).(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ส่วนกลำง 
- บูรณาการงานร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

- ถ่ายทอดนโยบายและร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมทันต-สุขภาพแก่ศูนย์
อนามัยและจังหวัด 

- ประเมินผลโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดีร่วมกับ 
สพฐ. 

- ปรับปรุงระบบการประมวลผล
ข้อมูล HDC และการรายงาน
ร่วมกับกองบริหารการ
สาธารณสุข  

-  ถอดบทเรียนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน 

-ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้/สนับสนุน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

-  จัดสัมมนาวิชาการสร้าง
มูลค่าการพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนสู่ผลงานเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ  
“เครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดีสุขภาพดี 
ฉลาดแข็งแรง”  

-  พัฒนาศักยภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษา 
(สพป.) ในการก ากับ
ติดตามการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน  

-  ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี
ร่วมกับ สพฐ. 

- ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้/
สนับสนุนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน
จากข้อมูล HDC และการ
ส ารวจสุขภาพชอ่งปาก
ระดับจังหวัด 

- รายงานผลงาน 
- คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย

และวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน  

 

ศูนย์อนำมัย 
-  ประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อ

พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน

-  จัดสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่า
การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่
ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับภาค 

-  สนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
เด็กวัยเรียนให้มีความ

- รายงานผลงาน 
- คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย

และวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน  
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
จังหวัดและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

-  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน 

- ร่วมกับ สพป./สสจ. ในการ
พัฒนาโมเดลโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

-  สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ/ทักษะ
สุขภาพ 

-  เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม 

รอบรู้ด้านสุขภาพ/
ทักษะสุขภาพ 

-  เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ
ติดตาม 

 

จังหวัด / อ ำเภอ                            
- น าเสนอข้อมูลแก่ พชอ.เพื่อ

สร้างการรับรู้และตระหนักใน
การพัฒนาสุขภาพช่องปากเด็ก 

- ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญได้แก่
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต 

- ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.)ก ากับติดตามและขยาย
ความครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพใน
โรงเรียนรวมทั้งพัฒนาโมเดล
โรงเรียนต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องใน

การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
- จัดระบบในการบริการ 
  ทันตกรรมเด็กใน WCC ศพด. 

และโรงเรียน 

 
- นิเทศ สนับสนุนการด าเนิน 
  งานใน รพ.สต  
- สุ่มประเมินการยึดติดของสาร

เคลือบหลุมร่องฟัน 
- ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน

และปรับปรุงการท างาน 
- พชอ.ร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการน า
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติมาใช้ในพื้นที่ 

 
 

 
- ประสานความร่วมมือ

และคืนข้อมูลสุขภาพ
ช่องปากนักเรียนแก่ 
สพป. และโรงเรียน 

- ส ารวจสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียนและปัจจัย
เสี่ยงระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

 

 
- รายงานผ่านระบบ 
  รายงาน/การนิเทศ 
- ประเมินผลการ 
ด าเนินงานปี 2561 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักทันตสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
ทพญ.กรกมล นิยมศิลป์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักทันตสาธารณสุข 
Tel. Tel. 0-2590-4208 
Mobile : 08-1921-7570 
e-mail : : 08-1921-7570 
kornkamol.n@anamai.mail.go.th 

ทพญ.กันยา  บุญธรรม ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ 
ส านักทันตสาธารณสุข 

Tel. 0-2590-4208 
Mobile : 08-1802-8978 
e-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 2. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดบักำรวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 8. ร้อยละเด็กกลุ่มอำยุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
ค ำนิยำม กลุ่มอำยุ 0-12 ปีหมำยถึงกลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและมี

ความพิการ 
ฟันดีไม่มีผุ หมำยถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากที่ปกติ หรือผุและได้รับการ
รักษาแล้ว โดยไม่มีความจ าเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 

เกณฑ์เป้ำหมำย : 
ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 

ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กกลุ่มอายุ 12 ปี 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Service และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

หรือ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของส านักทันตสาธารณสุข (ท.02) 
รำยกำรข้อมูล 1 A= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 
รำยกำรข้อมูล 2 B= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ได้รับการอุดฟันและไม่มีฟันผุหรือฟันถูกถอน  
รำยกำรข้อมูล 3 C= จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจฟัน 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A+B)/C x 100 
ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์กำรประเมิน :เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการส ารวจปีละครั้ง 
ปี 2561 : A : Caries free จากปี 2560 เพ่ิมขึ้นจำกเดิมร้อยละ 1 ส าหรับจังหวัดที่ไม่ถึงเป้าหมาย  
                 ส่วนจังหวัดท่ีมี Caries free ร้อยละ 51 ขึ้นไปต้อง ไม่ลดลง  
ปี 2561-2564 :ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม  (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) 
                     ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity  free) (รอบ 12 เดือน) 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน(Cavity  
free) 

15 30 45 54 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน(Cavity  
free) 

15 30 45 56 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริกำรทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน(Cavity  
free) 

15 30 45 58 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน 

(บริกำรทันตกรรม) 
รอบ 6 เดือน 

(บริกำรทันตกรรม) 
รอบ 9 เดือน 

(บริกำรทันตกรรม) 
รอบ 12 เดือน(Cavity  

free) 
15 30 45 60 

 

วิธีกำรประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพชอ่งปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561) : ติดตามกิจกรรมส าคัญ 
  ร้อยละ เด็ก 6 - 12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 15 20 25 30 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 – กรกฎาคม 2561)  ผลงาน  
  ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

52 53 54 55 56  
เอกสำรสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขประจ าปี 2560 

2. มาตรฐานการท างาน (Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน 
    ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ   
4. หนังสือส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555 
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันฟันดี 
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 
8. คู่มือแนวทางการด าเนินงานสง่เสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC 
   คุณภาพ  ศพด.คุณภาพ 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 
 
 

 Baseline data  หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ  
2558 2559 2560 

กลุ่มอายุ 12 ปีไม่มีฟันผุ ร้อยละ 50.6 50.5  
 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. ทันตแพทย์หญิงกันยา  บุญธรรม  
    โทรศัพท์ทีท่ างาน : 02-5904204   โทรศัพท์มือถือ : 081-8028978 
    โทรสาร : 02-5904203  E-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 
2. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904215   โทรศัพท์มือถือ : 081-7012350 
    โทรสาร : 02-5904203  E-mail :ammablue@gmail.com 
กรมอนำมัย 

หน่วยงำนประมวลผลและจัดท ำ
ข้อมูล (ระดับส่วนกลำง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904217  โทรศัพท์มือถือ : 087-4977907 
    โทรสาร : 02-5904203   E-mail : dentdata@gmail.com 
2. นางสาวถิรวรรณ รานวล 

โทรศัพท์ที่ท างาน: 02-5904213 โทรศัพท์มือถือ : 087-9692995 
โทรสาร : 02-5904203  E-mail :  namkajeab2012@gmail.com กรมอนำมัย 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเดน็หลกั 2. กำรพฒันำสุขภำพกลุ่มวยัเรียนและวัยรุ่น 
ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร 5. อตัรำกำรคลอดมชีพีในหญิงอำยุ 15-19 ปี (Outcome Indicator) 
 

สถำนกำรณ ์
กำรคลอดมีชพีในวัยรุ่น  

ในการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลการคลอดมีชีพในกลุ่ม
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี โดยข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ฐาน
ทะเบียนราษฎร์) นับว่ามีความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีล่าสุดที่
ได้รับจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคืออัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 42.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2561 (ไม่เกิน 42 ต่อ
พัน) รายละเอียดเกี่ยวกับการคลอดมีชีพมีดังต่อไปนี้  

มีหญิงคลอดบุตรจ านวนทั้งสิ้น666,207 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จ านวน 
94,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.2ของการคลอดทั้งหมด 

- เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี จ านวน 2,746ราย 
- เป็นแม่วยัรุ่นอายุ 15-19 ปี จ านวน 91,838  ราย 

เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจ านวน259ราย โดย 
- แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 8รายต่อวัน 
- แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย252รายต่อวัน 

จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อพัน หลังจากนั้น
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  

- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 1.4 ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดใน
ปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.4 ต่อพัน 

- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน พบว่า
มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8 และ 42.5 ตามล าดับ 
โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560)  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ไม่เกิน 42 ต่อพัน 
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ภำพที่ 1 อตัรำกำรคลอดในวัยรุ่นอำยุ 15-19 ปี พ.ศ. 2533-2559 

 
อย่างไรก็ตามการใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติสาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) นั้นไม่สามารถ

ดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับในปี 2562ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้ข้อมูลจาก
ระบบ Health Data Center  (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของ
การตรวจราชการ  ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์
เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยส านัก
อนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC น ามาปรับให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่
แท้จริงมากขึ้นโดยการน าค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า adjusted (อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปี
ที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็นค่า HDC adjusted ส าหรับใช้ในการติดตาม
สถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้วพบว่าอัตราการคลอดมีความใกล้เคียงกับอัตราการ
คลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งขึ้น 
 
ภำพที่ 2 อัตรำกำรคลอดในวัยรุ่นอำยุ 15-19 ปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบข้อมูล HDC, HDC (adjusted) 

และ ข้อมูลตำมทะเบียนเกิด  

 
กำรตัง้ครรภ์ซ้ ำในวัยรุน่อำยุต่ ำกว่ำ 20 ป ี
ภำพที่ 3 ร้อยละกำรคลอดซ้ ำในวัยรุน่อำยุน้อยกวำ่ 20 ปี พ.ศ. 2546-2559 
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วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้ าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 11,225 ราย หรือเท่ากับ

ร้อยละ 11.9 ของการคลอดบุตรในวัยรุ่น(ภาพที่ 3) สะท้อนให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจ านวนหนึ่งไม่ได้รับบริการ
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ยืดระยะห่างของการมีบุตรคนต่อไปได้นานถึง 3-5 ปีนอกจากนี้
การติดตามข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าในระบบ HDC ที่ใช้ในการติดตามการตั้งครรภ์ซ้ าที่รวมทั้งการคลอดและการแท้ง 
ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) พบว่ามีวยัรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ าสูงถึง ร้อยละ 16.9 (ภาพที่ 4)  

 

ภำพที่ 4 ร้อยละกำรตั้งครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี จ ำแนกรำยเขตสุขภำพ 

 
ภำพที่ 5 ร้อยละของวัยรุ่นอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ที่ได้รับบริกำรคุมก ำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) 

หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
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ภำพที่ 6 ร้อยละของวัยรุ่นอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ที่คุมก ำเนิด ได้รับบริกำรคุมก ำเนิดด้วยวิธีกึ่งถำวร (ห่วงอนำมัย 

และยำฝังคุมก ำเนิด) 

 
การคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง เท่ากับรอ้ยละ 23.4 

(ภาพที่ 5) ส่วนร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่คุมก าเนิด ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ห่วงอนามัย 
และยาฝังคุมก าเนิด) เท่ากับร้อยละ 73.4 (ภาพที่ 6)  
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ระบบบรกิำรทีเ่ป็นมติรกับวัยรุ่นและเครือขำ่ยกำรด ำเนินงำนในระดบัอ ำเภอ 
ภำพที่ 7 ร้อยละของโรงพยำบำลทีผ่่ำนเกณฑ์มำตรฐำน YFHS จ ำแนกรำยเขตสุขภำพ 

 
 
ภำพที่ 8 ร้อยละของอ ำเภอทีผ่่ำนเกณฑ์อ ำเภออนำมัยกำรเจริญพนัธุ์ จ ำแนกรำยเขตสุขภำพ 

 
 
การด าเนินงานส าคัญในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือการ

จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ร้อยละ 80.46 (ภาพที่ 7) และอ าเภอผ่านเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ร้อยละ 72.21 (ภาพที่ 8) เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้การบูรณา
การด าเนินงานร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นในเขต/จังหวัด และระดับพื้นที่ จะมีส่วนส าคัญเพื่อลดความ
ซ้ าซ้อน และร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ภำพที่ 9 จ ำนวนทีมนักจดักำรสุขภำพวัยรุน่ระดบัเขตสุขภำพ/จังหวดั และระดบัพื้นที่ ปีงบประมำณ 2559 

 
ที่มำ : ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services)  อ า เ ภ อ อ น า มั ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ์  แ ล ะ ที ม นั ก จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ วั ย รุ่ น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

 

1. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน

พื้นที่ 
แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขต
และระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ 
1.1 มีกลไกการท างานที่เป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในเขตสุขภาพ 
1.2 มีการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัดผลได้ 

1. เร่งรัดและผลักดันการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
2. สนับสนุนส่งเสริมการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ

1. ติดตามการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 

1. มีคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ท า
หน้าที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1.3 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 
40 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน  
1.4 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมายของ
เขตสุขภาพ 
 
 
 

จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ให้ได้ตามเป้าหมายอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด 
4. สร้างกลไกการ
ด าเนินงานที่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน 
5 กระทรวงหลักในระดับ
จังหวัด อย่างต่อเนื่องจริงจงั 
5. สร้างการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นและ
ครอบครัวเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่
หลายหลายตรงตามความ
ต้องการ 

และผลที่เกิดจากการประชุม
ดังกล่าว 
3. ติดตามการบูรณาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
หน่วยงานในระดับจังหวัด 
ทั้งหน่วยงาน 5 กระทรวง
หลัก และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ 
4. ติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับจังหวัด  

และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการด าเนินงานที่
สะท้อนถึงการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
4.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัด 

2. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services: YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2.1 โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา
การมากกว่าร้อยละ 85 
2.2 โรงพยาบาลที่ผ่านการ
เยี่ยมประเมิน ครบ 3 ปี มี
การด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 
และมีคุณภาพ ร้อยละ 20 
2.3 อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์มากกวา่ร้อยละ 75 
 
 
 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม
เสริมพลังโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ์  
ระดับเขตและจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุขระดับต่าง ๆ 
เพื่อเอื้อให้วัยรุ่นและ
เยาวชนเข้าถึงบริการ

1. การติดตามการสร้าง
เสริมความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการด าเนินงาน 
YFHS  และอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ให้แก่
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
งานในระดับอ าเภอได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ติดตามผลการส่งเสริม
และผลักดันงาน YFHS และ
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ไปสู่แผนงาน โครงการ

1. มีบริการสุขภาพที่เป็น
มิตร มีคุณภาพ และ
จัดบริการได้ตรงปัญหา
และความต้องการของ
วัยรุ่น ทั้งเชิงรับและเชิง
รุก 
2. วัยรุ่นและเยาวชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ได้อย่างทั่วถึง 
ตรงตามความต้องการ 
3. มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านอนามัย
การเจริญพันธุ์ และการ
ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างสถานบริการ
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

สุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ตรงกับความ
ต้องการ 
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ 
4. สนับสนุนให้ รพ.สต.มี
แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานการจัด YFHS  
5. ผสานความร่วมมือ 
ระหว่างศูนย์อนามัย สคร.
ศูนย์สุขภาพจิตและ สสจ.
เพื่อเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการร่วมกับเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียนการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับ
บูรณาการ) และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ   
3. ติดตามผลการผลการ
ประเมินรับรองโรงพยาบาล
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ และการ
รับรองอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์       
4. การเยี่ยมเสริมพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับเขตและจังหวัด 
 

สาธารณสุข ครอบครัว /
ชุมชน และสถานศึกษา
อย่างสอดคล้อง มี
ประสิทธิภาพ 
4.มีการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับอ าเภออย่างเป็น
ระบบ รอบด้าน  
5.ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และ
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่นลดลง 

2.4 ทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager)
ระดับอ าเภอ/ต าบล ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ เขต
สุขภาพละ 2 อ าเภอ อ าเภอ
ละ 40 คน 

ขยายทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager) 
ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด สู่
ระดับอ าเภอ/ต าบล 

ติดตามผลการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมนัก
จัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen 
Manager) ระดับอ าเภอ/
ต าบล 

มีทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น (Teen Manager) 
ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานดูแลสุขภาพ
วัยรุ่นแบบบูรณาการใน
ระดับเขตสุขภาพ/
จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ป ีใน
ระดับเขตลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 (เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากระบบ HDC พ.ศ. 
2560) 

1. ส่งเสริมให้วัยรุ่น และ
ครอบครัวมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
การคุมก าเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีกึ่งถาวร  

1. ติดตามอัตราการเข้าถึง
บริการคุมก าเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวิธี 
2. ติดตามอัตราการได้รับ
บริการคุมก าเนิดหลังคลอด

1. วัยรุ่นหลังคลอดหรือ
หลังแท้งทุกรายได้รับ
บริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม่ โดยเน้นวิธีการ
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร  
2. ระบบข้อมูลการ
รายงานผลการให้บริการ
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนใน
พื้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

(ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอด/หลังแท้ง) 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลากรผู้ให้บริการมี
ความรู้และทักษะการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ
ส าหรับการจัดบริการใน
พื้นที่ 
4. การตรวจสอบปัญหาใน
ด้านระบบการส ารอง
เวชภัณฑ์คุมก าเนิดชนิดกึ่ง
ถาวร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการในพื้นที่ 
เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ส าหรับ
การคุมก าเนิดอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของวัยรุ่น
อายุต่ ากว่า 20 ปีที่มารับ
บริการ 

หรือหลังแท้งด้วยวิธี
คุมก าเนิดกึ่งถาวร 
3. การบันทึกและติดตามผล
การบันทึกข้อมูลการการ
ให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งในระบบ 
Health data center 
(HDC) ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์  
 
 
 
นายแพทย์ประวิช  
ชวชลาศัย 
 
นางณิชารัศม์  
ปัญจจิตราพัฒน์  

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 
 
 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

0 2590 4242 
 
 
 
0 2590 4239 
 
 
0 2590 4238  

การผลักดันและสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ 

นางประกายดาว  
พรหมประพัฒน์  
 
 
นางอรอุมา  ทางดี 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

Tel. 0 2590 4265 
Mobile…08 1960 2749 
e-mail : prakaidaor@gmail.com 
 
Mobile...08 9758 9186 
e-mail : 
onuma.tangdee@gmail.com 

การส่งเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services: YFHS) อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ และ
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 

ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น 
โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

นางสาวพัชรีวรรณ  
เจนสาริกรณ์ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 

โทร 0 25904243 
e-mail : 
jenpatcha19@gmail.com 

การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
 

โทร 0 2590 4166 
089 762 7339 
e-mail: am-
piyarat@hotmail.com 

ข้อมูลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

  



71 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
 

ชื่อตัวชี้วัด  อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ป ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1.ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 
เป้ำประสงค์ยุทธศำสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม 
กลุ่ม/ Cluster วัยรุ่น 
หน่วยงำนเจ้ำภำพ ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ค ำนิยำม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-

19 ปี 1,000 คน  
กลุ่มเป้ำหมำย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ท าการเก็บข้อมูล 
ค่ำเป้ำหมำย  พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลการคลอดของผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี จากข้อมูลในระบบ Health 

Data Center (HDC) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขน ามาปรับกับค่าสัดส่วน
ระหว่างข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาและข้อมูลอัตราการ
คลอดในระบบ HDC ในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ได้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
(HDC adjusted) ส าหรับใช้ในการรายงานผลงาน 

แหล่งข้อมูล 1 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งข้อมูล 2 ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวชี้วัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รำยกำรข้อมูล 1 a = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 
รำยกำรข้อมูล 2 b = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3) 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากระบบ HDC= (a/b)  X 1,000 
รำยกำรข้อมูล 3 (adjusted)  A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์ ปีที่

ผ่านมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC 
  B: อัตราการคลอด(ท าเป็นอัตราคงที่ของทั้งปี) 

ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ปี 2561 X 4 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2561 X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC ณสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด 2  AXB 
ระยะเวลำประเมินผล รอบที ่1:  5 เดือนแรก(ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561) 

= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 1  (HDC adjusted) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)  
= ใช้ข้อมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสที่ 3  (HDC adjusted) 

มำตรกำรส ำคัญที่ท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิด
กลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและการท างานในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  

1.1มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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           1.3 มีแผนงานโครงการและการด าเนินงานที่บูรณการเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะกับหน่วยงานใน
สังกัด 5 กระทรวงหลักตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ศธ / พม./ สธ/ รง./ มท.) 
2. พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ และระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่น 
3. พัฒนาการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร 
5. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่หลายหลาย
ตรงตามความต้องการ  
วิธีกำรประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสำรสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

2. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ (พ.ศ. 
2560-2569) 

3. มาตรฐานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมิน
ตนเอง 

4. คู่มือก้าวสู่อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น 
6. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน  
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการคลอด
มีชีพในหญิง

อายุ 15-19 ปี 
(ฐานทะเบียน

ราษฎร์) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 
ปี 1,000 คน 

47.9 44.8 42.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ โทร 0 2590 4242โทรสาร 025904163 
นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคงโทร 0 2590 4166 โทรสาร 025904163 

หน่วยงำนประมวลผลและจัดท ำ
ข้อมูล (ระดับส่วนกลำง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคงโทร 0 2590 4166  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ล าภู โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02-590-4163 
Email : poppysunko.j@gmail.com 

 
 
  

mailto:am-piyarat@hotmail.com
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Small Success 
หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส่วนกลาง - หน่วยงานส่วนกลางมี

การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2560-2569  เช่น การ
ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
และการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การ (Action Plan)  
- มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
- มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ
ด าเนินงานการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรตาม
มาตรฐาน YFHS อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
และการด าเนินงานเรื่อง
เพศคุยได้ในครอบครัว 
- การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรส าหรับโรงพยาบาลที่
ยังไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน YFHS 

- มีการติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2560-2569 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน
โรงพยาบาลอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
ส าหรับอ าเภอที่ยังไม่รับ
การเยี่ยมประเมิน 
- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
ด้านเทคโนโลยีการ
วางแผนครอบครัว และ
การให้บริการคุมก าเนิด
ชนิดกึ่งถาวร ส าหรับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
กลุ่มวัยรุ่น 
- มีบริการให้ค าปรึกษา
และการส่งต่อวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อให้
ได้รับการแก้ไขปัญหา
อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว 

- แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2560-2569 มีการ
ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกยุทธศาสตร์ 
- มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ความรู้และทักษะชีวิต
ให้แก่วัยรุ่นและเยาวชน 
- สุ่มเยี่ยมประเมินอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
และ YFHS 
- การเยี่ยมเสริมพลัง
โรงพยาบาลที่ประเมิน
ครบ 3 ป ี
 

-มีการติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
- อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
เกิน 40 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน 

ศูนย์
อนามัย/ 
เขต
สุขภาพ/
สสจ. 

- มีแผนการด าเนินงาน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัดที่
บูรณาการกับภาคี
เครือข่ายในพื้นที่อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้การด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ระดับ
ภาค 

- มีการเยี่ยมประเมินและ
รับรองโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
- บุคลากรได้รับการอบรม
ความรู้และทักษะการ
ให้บริการคุมก าเนิดอย่าง

- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง 
- ระบบการให้บริการ
คุมก าเนิดให้แก่วัยรุ่นมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
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หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มี อปท.อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่งเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- ศูนย์อนามัย ส านัก
ควบคุมโรคศูนย์
สุขภาพจิต และ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการ และอ าเภอมี
การด าเนินงานตามเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์  

ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการจัดบริการให้แก่
วัยรุ่น 
- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์
ในรูปแบบต่าง ๆ  (สื่อ 
infographic  สายด่วน 
1663 การจัดบริการใน
โรงพยาบาล สถานศึกษา)  
ที่หลากหลายตรงตาม
ความต้องการ 

ให้บริการได้อย่าง
ครอบคลุม และ
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของวัยรุ่น 
- อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมาย
เขตสุขภาพ 
 

อ าเภอ/
รพศ./
รพช./
รพท.
ระดับ
พื้นที่ 

- โรงพยาบาลและอ าเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินได้รับการ
พัฒนาการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน YFHS และ 
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ ์
- โรงพยาบาลที่ผ่านการ
ประเมินครบ 3 ปี จัดท า
ข้อมูลผลสถานการณ์
ย้อนหลัง 3 ปี จัดท าแผน
ประเมินตนเองและ
นวัตกรรม 

- โรงพยาบาล และอ าเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินตามมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
และอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ จัดท าแบบ
ประเมินตนเอง และ 
Hospital profile และ
ขอรับการเยี่ยมประเมิน 
 

- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลาย เช่น การ
เยี่ยมบ้าน การให้
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
สื่อ social media ใน
รูปแบบต่าง ๆ  

-โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
YFHS ฉบับบูรณาการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
- อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 
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หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์  
 
 
นายแพทย์ประวิช  
ชวชลาศัย 
 
 
นางณิชารัศม์  
ปัญจจิตราพัฒน์  

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
 
 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
นักวิชการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

0 2590 4242 
 
 
0 2590 4239 
 
 
 
0 2590 4238  

การผลักดันและสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ของคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร และภาคี
เครือข่ายต่าง  ๆในพื้นที่ 

นางประกายดาว  
พรหมประพัฒน์  
 
 
นางอรอุมา  ทางดี 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

Tel. 0 2590 4265 
Mobile…08 1960 2749 
e-mail : 
prakaidaor@gmail.com 
Mobile...08 9758 9186 
e-mail : 
onuma.tangdee@gmail.com 

การส่งเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services: 
YFHS) อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ และทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

นางสาวพัชรีวรรณ  
เจนสาริกรณ์ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 

โทร 0 25904243 
e-mail : 
jenpatcha19@gmail.com 

การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
 

โทร 0 2590 4166 
089 762 7339 
e-mail: am-
piyarat@hotmail.com 

ข้อมูลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเด็นหลัก 3. กำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มผู้สูงอำยุ 
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร 6.ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (Outcome Indicator) 
สถำนกำรณ ์

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก  4 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)        ในปี 
2537 เป็น 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9 ) ในป ี2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 
2583 และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุจ านวน 6,394,022 คน พบว่า
กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมประมาณ 5 ล้านคนหรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง
จ าเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคมประมาณ 1.3 ล้านคนหรือร้อยละ 21 ในปี 2559 – 2560 
รัฐบาลได้มุ่งมั่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงโดยมีเป้าหมายส าคัญคือท า
อย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงและท าอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมดังนั้น รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว
ปกติจ านวน 600 ล้านบาทให้แก่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน์โดยมีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมด าเนินการเป้าหมายการด าเนินงานในปี 2559 คือ
ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงจ านวน 100,000 รายในพื้นที่ 1,000 ต าบลในทุกจังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและ
ในปี 2560 ได้เพิ่มเป้าหมายผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงจ านวน 150,000 รายในพื้นที่ 5,000 ต าบลในทุก
จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยมีพันธะกิจในการพัฒนาและอภิบาลระบบ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดีภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบ
อนามัยยั่งยืน” เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืนประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุม
โรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเสริมสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุเพื่อคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

ในปัจจุบันพื้นที่ต าบลทั่วประเทศมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 7,255 ต าบลแต่การด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันพบว่า มี
จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 4,512 ต าบลและสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑ์ต าบล Long Term Care 
มีจ านวนทั้งสิ้น 3,718 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 82.4 ซึ่งในต าบลในโครงการ         มีจ านวนผู้สูงอายุเป้าหมายที่มี
ภาวะพึ่งจ านวน 150,000 คนและได้รับการดูแลตามโครงการฯมีจ านวนทั้งสิ้น 172,078คนคิดเป็นร้อยละ 
98.63 มีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีภาวะ
พึ่งพิงโดยผลิต Care Manager ที่ผ่านหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) เป้าหมายจ านวน
4,500 คนแต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้ถึง7,391คน (มากกว่าร้อยละ 100) ผลิต Caregiver เป้าหมาย 18,000 
คน ผลิตได้ 23,920คน (มากกว่าร้อยละ 100) นอกจากนี้ในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนมีสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญคือการวางแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) เพื่อเกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโดยมี Care Manager และ Caregiver ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุโดยการจัดท า Care Plan ในการดูแล
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ผู้สูงอายุรายบุคคลปัจจุบันพื้นที่สามารถจัดท า Care Plan เพื่อดูแลผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายจ านวน 172,078คน
ในปีพ.ศ. 2559 - 2560 จัดท า Care Plan ได้ จ านวน 140,577 คนคิดเป็นร้อยละ 81.6 
 

ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น :  
ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น: ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละของต ำบลที่มี
ระบบกำรส่งเสริม
สุขภำพดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน ผ่ำนเกณฑ์       
ร้อยละ 60 

PIRAB :  
P: ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ 
และ สปสช. “ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลาง
และคณะกรรมการ 
    ด าเนินงานในระดับพื้นที่  
กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
และกลไกชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
I :  ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช.
สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
และแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
A : สร้างช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อสนับสนุน “ 
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
กตัญญู รู้คุณ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ” 
B:พัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long 
Term Care ) โดยใช้หลักการ 3 S  ( 
Thai Active Aging : Strong , Social 
and Security ) การผลิต Care 
manager, Caregiver , อสค. และ
สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

1. พื้นที่จังหวัดรายงานทาง  
E-mail หรือระบบการรายงาน
ข้อมูล Long Term Care ให้กับ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12/ สถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตาม
รอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 
เดือน 
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12/ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รายงานข้อมูลให้ส านักอนามัย
ผู้สูงอายุ (หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 
6, 9, 12 เดือน 

1)มีนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวอยา่งน้อย 1 
นวัตกรรม /1 เขตสุขภาพ 
2) มีการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผลการ
ด าเนินงานในระดับเขต
สุขภาพ/จังหวัด 
3) มีผลการด าเนินงานจัด
อบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ 
(Care manager) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
4) มีผลการด าเนินการจัด
อบรมผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(Caregiver) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
5) มีผลการจัดท าแผนการ
ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care 
Plan) (ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
6)มีต าบล Long Term Care 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
7) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 
50  
8. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ทักษะกายใจ ร้อยละ 80  
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ตัวชี้วดั ร้อยละของต ำบลทีม่ีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดแูลผู้สงูอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 60 (รำยละเอียดแนบ KPI Template) 

Small Success 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ส่วนกลำง 1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์
การด าเนินงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มาตรการและ
กฎหมาย ในการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
และชี้แจงประสาน
หน่วยงาน ภาคี
เครือข่าย เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน  
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี   
เครือข่ายในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ทุกระดับ
ทั้งส่วนกลาง/ เขต
สุขภาพ/ ระดับ
จังหวัด 
3) มีคู่มือมาตรฐาน/ 
แนวทางการ 
ด าเนินงาน 

1) มีคณะกรรมการ
ร่วม สธ และ สปสช. 
“คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC” ใน
ส่วนกลางและ
คณะกรรมการ 
ด าเนินงานในระดับ
พื้นที่  
2) มีระบบข้อมูล
การด าเนินงาน 
Long Term Care 
และมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ใช้ 
งานได ้
 

1) มีการติดตาม เยี่ยม
เสริมพลังและมีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการ
เยี่ยมเสริมพลังและสรุป
บทเรียนการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
2) มีรายงานผลการ
สนับสนุนเงินทุน/
งบประมาณ (สปสช. 
สสส. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) เพื่อ
สนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
 

1) มีนวัตกรรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพดูแล 
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม  
2)มีรายงานผลจากการจัด
เวทีเพื่อเผยแพร่นวัตกรรม
และขยายผลการ
ด าเนินงาน 
 

เขตสุขภาพ 
สสจ./รพศ./รพท.  
ระดับอ าเภอ 
พชอ./DHS/พื้นที่  
 

1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์
การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว และชี้แจง
ประสานหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
วางแผนการ
ด าเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ  
2)พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี   
เครือข่าย และชมรม

1) มีผลการ
ด าเนินการจัดอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
(Caregiver) 
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 50  
2) มีรายงานผล
ข้อมูลตามไตรมาส  
3) มีการสนับสนุน
และควบคุม ก ากับ
ให้พื้นที่ด าเนินการ
จัดท าแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care Plan)  
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่า

1) มีการติดตาม เยี่ยม
เสริมพลังและมีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการ
เยี่ยมเสริมพลังและสรุป
บทเรียนการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
2) มีผลการด าเนินงาน
จัดอบรมผู้จัดการ 
ดูแลผู้สูงอายุ (Care 
manager) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3) มีผลการด าเนินการ
จัดอบรมผู้ดูแลช่วยเหลือ

1)มีนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวอย่าง
น้อย 1 นวัตกรรม 
2) มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  
3) มีรายงานผลจากการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การด าเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ 
4)มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60  
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ผู้สูงอายุ ในการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ ใน
เขตสุขภาพ จังหวัด
และพื้นที่  
3) มีผู้ผ่านการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
ทีมประเมินอย่าง
น้อยศูนย์อนามัยละ 
2 คน  
4) มีการจัดอบรม
ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care 
manager) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
และรายงานผล 

และผู้สูงอายุราย
ใหม่)ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 
4) มีต าบล Long 
Term Care ผ่าน
เกณฑ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 
 

ผู้สูงอายุ (Caregiver) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

5) มีผลการจัดท า
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan) 
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            ต าแหน่ง อธิบดีกรม

อนามัย 
Tel. 0  2590 4049   
e-mail : drwachira99@gmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด  

นายแพทย์อรรถพล   
แก้วสัมฤทธิ์     

ต าแหน่ง รองอธิบดีกรม
อนามัย 

Tel. 0 2590 4072 
e-mail : attapon2008@gmail.com 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 

นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ         
 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
กรมอนามัย 

Tel. 0 2590 4503 
e-mail : kittilarp@yahoo.com  
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

นางวิมล บ้านพวน                       
 

รองผู้อ านวยการส านัก
อนามัยผู้สูงอายุ กรม
อนามัย  

Tel. 0 2590 4509 
Mobile 097  241  9729 
e–mail:vimol.b@anamai.mail.go.th 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  
 

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ     กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   

Tel. 0 2590 4503 
Mobile 081 454 3563 
e–mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
  

mailto:drwachira99@gmail.com
mailto:vimol.b@anamai.mail.go.th
mailto:orawannee.a@anamai.mail.go.th
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
 

หมวด  Promotion, Prevention & Protection Excellence 
(ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 4. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 11. ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ 
ค ำนิยำม ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึงมีการด าเนินงานครบองคป์ระกอบ 7 ข้อ ดังนี้ 
       1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
       2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
       3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 
       4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) จาก
สถานบริการสู่ชมุชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอครอบครัว 
       5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
       6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านกลุ่มติดเตียงโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
       7. มีคณะกรรมการ(ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)บริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมำยเหต:ุ ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
       - ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
พื้นที่ต าบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 
      - มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ 
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
มำตรกำรส ำคัญ (PIRAB) ที่ท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมสธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ใน 
ส่วนกลางและคณะกรรมการด าเนินงานในระดับพื้นที่ พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอายุ 
คุณภาพ 
I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

- สนับสนุนการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) 
- จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG 
- พัฒนาหลักสูตร CM 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
- สร้างพัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
- พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงาน Active Aging อ าเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดท าชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application 
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- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมผ่าน Application สูงวัยสมองดี 
- จัดท าชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานที่สาธารณะของกลุ่ม 

ผู้สูงอายุเช่นศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
- จัดท าเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุรูปแบบ 

Application 
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์และมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ 
   - ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล 
ผู้สูงอายุในชุมชน 
   - ควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
A : - ชี้น าด้านข้อมูลและงานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 
     - สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่ายเพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งความกตัญญูรู้คุณไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ 
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) /ระบบดูแล 
ผู้สูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้างพัฒนา 
ทีมน าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอบรม Care manager, Caregiver 
และ อสค. และสนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

 - ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอาย ุHealth Literacy เพื่อเป็นสังคม 
Health Literated Community 

เกณฑ์เป้ำหมำย   

 

ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 95 

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพดูแลระยะยาวตาม
ศักยภาพของผู้สูงอายุเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย 
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึง
บริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์ 
3.สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดใน 
สถานพยาบาลตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีม
หมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term 

Care ให้กับศูนย์อนามัยเขตที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขตที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติรายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)  ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 
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3. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในประเทศไทย 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลำประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์กำรประเมิน  
ปี 2561  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60  

ปี 2562  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ปี 2563  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ปี 2564  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95  

วิธีกำรประเมินผล 1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมูล Long Term 
Care ให้กับศูนย์อนามัยเขตที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติรายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)  ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

เอกสำรสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี 
   ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวโดย 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข 
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รำยละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
ร้อยละของต าบล
ที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว LTC ใน
ชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 13.43 
(ทุกต าบล

ทั่ว 
ประเทศ) 

 

27 
(ทุกต าบล

ทั่ว 
ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหตุ: 
เฉพาะต าบล

น าร่อง
โครงการ 

LTC 
1,067 
ต าบล) 

81.2 
(หมำย
เหตุ: 

เฉพาะ
ต าบลที่เข้า

ร่วม
โครงการ 

LTC 
4,469 
ต าบล) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4049   E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์    รองอธิบดีกรมอนามัย            
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4072 E-mail :  attapon2008@gmail.com   
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศิริ        ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย    
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02 590 4503โทรศพัท์มือถือ : 081 682 9668 
    โทรสาร : 02-5904500               E-mail : kittilarp@yahoo.com  
2. นางวิมล บ้านพวน                     รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย  
    โทรศัพท์ท างาน 0 2590 4509      โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729 
    โทรสาร : 02-5904500               E–mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง)  

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

1. นางรัชนี   บุญเรืองศรี 
กลุ่มคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4504   โทรศัพท์มือถือ : 0 99616 5396 
    E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th 
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  
    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 
    โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4504   โทรศัพท์มือถือ : 0 81454 3563 
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 
ประเด็นหลัก 5. กำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 
ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร 12. ร้อยละของโรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital (Outcome Indicator) 
สถำนกำรณ ์

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 959 แห่งโดยโรงพยาบาลสามารถพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ านวน ๘8๔ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 9๒.๑๘ แบ่งเป็น
ระดับพื้นฐานร้อยละ ๔๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๓ ระดับดี ๒๘๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2๙.๗2               ระดับ
ดีมาก ๑๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)ในการด าเนินงานพบปัญหำ ดังนี ้

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
- บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- การสื่อสารภายในโรงพยาบาลจากระดับผู้บริหารไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ชัดเจนในมาตรการ  

และแนวทางปฏิบัติรวมถึงไม่มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการประสานงานของบุคลากรในองค์กร 
- โรงพยาบาลไม่มีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตรวจสอบ 
- ขาดฐานการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นต้นแบบในการน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานหรือ

พัฒนางานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
2. ด้านวิชาการ 3 ประเด็นหลัก  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาให้ ได้

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีผลต่อค่าเป้าหมายการพัฒนาระดับพ้ืนฐานให้ผ่านร้อยละ 100 ได้แก่ 
ข้อ 2 มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ข้อ 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก 
ข้อ 6 มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อน

ที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ 
 

ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1.กระบวนการพัฒนา 
2. การสร้างความยั่งยืน 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. กระบวนการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
และการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. รวมรวม จัดท าฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อ
วางแผนสนับสนนุ และยกระดับ 

1. มีฐานข้อมูลทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่ 
2. มีฐานข้อมูลการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1. มีฐานข้อมูล และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาจุดเด่น 
จุดด้อย ของโรงพยาบาล 
เพื่อการสนับสนุน และ
การพัฒนา 

2. จัดท าแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนหรือการพัฒนา

1. มีแผนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ 

1. โรงพยาลบาลและ
ส านักงานสาธารณสุข



85 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

GREEN&CLEAN Hospital ใน
แต่ละระดับ 
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนางาน 
GREEN&CLEAN Hospital 

จังหวัดมีแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

3. จัดให้มีการตรวจประเมิน 
และเยี่ยมเสริมพลัง เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
การตรวจประเมินโรงพยาบาล
ครบทุกแห่งในพื้นที่ 

โรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจประเมินร้อยละ 
100 

4. ผลการตรวจประเมินเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 
 

มีผลการตรวจประเมินเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 

ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital เป็นไปตาม 
Small Success 

4. มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

จัดให้มีการวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

มีผลสรุปปัญหาอุปสรรคและ
แผนพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การสร้างความย่ังยืน 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
ด าเนินงาน 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของโรงพยาบาล 

บุคลากรของโรงพยาบาล
มีความรู้และสามารถ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

2. สนับสนุนให้เกิดระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
ระหว่างโรงพยาบาล 

จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพื้นที่ระหว่าง
โรงพยาบาล 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
พื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล 

3. สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital สู่
ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

มีเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital สู่
ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

มีเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN 
Hospital สู่ชุมชน เพื่อให้
เกิด GREEN Community 

 
 

ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
  
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 90 
 
 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 95 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่ านเกณฑ์ ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 
100 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากร้อยละ 20 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดี มากอย่ า งน้ อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นทีร่ับผิดชอบ 
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นางปรียานุช บูรณะภักดี ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

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

ตัวชี้วัด : ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
 

หมวด ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) 
แผนที่  4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
โครงกำรที่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค ำนิยำม โรงพยำบำลที่พัฒนำอนำมัยสิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
ระดับพื้นฐำน 
ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงกระบวนกำรพัฒนำ 
1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวน
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อยา่งมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ 
มูลฝอยอื่น ๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่
อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง
กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
(HAS) ที่อาคารผู้ป่วยใน (IPD) 
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ระดับดีมำก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการน าไปใช้

ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

กลุ่มเป้ำหมำย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
ค่ำเป้ำหมำย 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100 

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากร้อยละ 20 
4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

วิธีกำรประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

วิธีจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่
วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามที่กรมอนามัยก าหนด) เดือนละ 1 ครั้งภายในวันที ่20 ของทุกเดือน 
3. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินและรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและส่ง
รายงานรายเดือนให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
กรมอนามัยก าหนด) ผ่านระบบรายงานดังนี้ 
         1) ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัยตามรอบการประเมิน 
         2) ระบบศูนย์ข้อมูลcluster อนามัยสิ่งแวดล้อมเดือนละ 1 ครั้งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./ รพท./ รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รำยกำรข้อมูลที่ 1 A1 = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน

เกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
A2 = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดี 
A3 = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก 

รำยกำรข้อมูลที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูลที่ 3 C = จ านวนจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากในเขต 
รำยกำรข้อมูลที่ 4 D = จ านวนจังหวัดทั้งหมดในเขต 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  ผ่าน
เกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

= ((A1+A2+A3)/B) X 100  
2. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 
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= ((A2+A3)/B) X 100  
3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  ผ่าน

เกณฑ์ระดับดีมาก 
= (A3/B) X 100  

4. ร้อยละของจ านวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก 
= (C/D) X 100 

เกณฑ์เป้ำหมำย 
ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ  64 

- ร้อยละ 20 ผา่นเกณฑ์
ระดับดีมาก 
- โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก  อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 40 ผา่นเกณฑ์
ระดับดีมาก 

- ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์
ระดับดีมาก 
- โรงพยาบาลต้นแบบ อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 90 
 

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 95 
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน   
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 40 

 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน  
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

1. โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑ์ฯระดับดีมาก  
ร้อยละ 60 
2. โรงพยาบาลต้นแบบ อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

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

ทุกจังหวัดมีแผนในการ
ขับเคลื่อน และประเมิน  
(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 70 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 80 
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มำตรกำรส ำคัญ (PIRAB) ที่ท ำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
P: สร้างการมีส่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายอย่าง
บูรณาการ และผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน 
Best practices ทั้ง
เครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 

I: สนับสนุนให้เกิด
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
อย่างเป็นรูปธรรม 

A: ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบายที่
เข้มแข็งระดับ
กระทรวง ขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา 
โรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

B: เสริมสร้างทักษะ
ความเชี่ยวชาญ 
สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

 
Small Success: 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เป้าหมายผลการ
ด าเนินงาน 

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับ 
พื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 90 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯ ระดับ 
พื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 95 
2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์ฯระดับ 
ดีขึ้นไปร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑ์ฯระดับ 
พื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากร้อยละ 20 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมากอย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

โรงพยาบาล 1. ประกาศนโยบาย
การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN  
Hospital วิเคราะห์ 
และวางแผน
ปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อน 
3. สื่อสาร 
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital  
อย่างมีส่วนร่วม   
4. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/แนว
ทางการด าเนิน

1. มีระบบการ
วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การ
ประเมินผลความพึง
พอใจผู้มารับบริการ
และวางแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพ
และสร้างการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับ ใน
โรงพยาบาล 
 

1. บูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย และสร้าง
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาล 
และชุมชน  
2. ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม GREEN 
 

1. สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN สู่ชมชนเพื่อส่งเสริม
ให้เกิด GREEN Community 
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กิจกรรม GREEN& 
CLEAN Hospital 
5. มีการจัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ก ากับติดตาม
ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
ประเมินผลและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัด 1. รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
โรงพยาบาลในพื้นที่ 
เพื่อจัดกลุ่มวาง
แผนการพัฒนา
ยกระดับ 
2. จัดท าแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์  GREEN 
& CLEAN Hospital 
เพื่อให้การสนับสนุน 
3. สนับสนุนองค์
ความรู้ และให้
ค าปรึกษาแก่
โรงพยาบาล 
4. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลง
พื้นที่ตรวจประเมิน 

1. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
พื้นที่ระหว่าง
โรงพยาบาล 
3. เชื่อมโยง
เครือข่ายการพัฒนา 
GREEN Hospital  
สู่ชุมชน เพื่อให้เกิด 
GREEN Community 
 

1. ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาโรงพยาบาล 
ในเขตจังหวัด 
2. จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงพยาบาล
ในพื้นที่ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาร่วมกัน 
 

1. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนและให้การ
สนับสนุน 
 

เขต 1. จัดท าฐานข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด  
เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน 
2. สร้างภาคี
เครือข่ายและกลไก
การบริหารจัดการ
เชิงนโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ร่วมกัน 

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
ก ากับติดตาม 
2. จัดทีมสุ่ม
ประเมิน และทีม
เยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนและ
ให้การสนับสนุนการ
พัฒนาเชิงคุณภาพ 
 

1. สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในพื้นที่ผ่าน Best 
practices 
2. ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าการ
พัฒนาโรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพ 

1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
เชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง 
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กระทรวง 1. จัดท าฐานข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวม
ระดับประเทศ  
เขตสุขภาพ จังหวัด 
เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน 
2. สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
GREEN&CLEAN 
Hospital สร้างการ
รับรู้ การสื่อสาร
สาธารณะและสร้าง
การมีส่วนร่วม 
โรงพยาบาล 

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
ก ากับติดตาม 
2. พัฒนากลไกการ
บริหารจัดการ 
เชิงนโยบาย เพื่อ
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา 

1. จัดทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อร่วม
แลกเปลี่ยนและ 
ให้การสนับสนุน 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
วิเคราะห์และจัดท าแผน
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน 
เชิงนโยบายร่วมกับภาคี 
ที่เกี่ยวข้อง 
2. วิจัยหรือพัฒนาองค์
ความรู้  เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

วิธีกำรประเมินผล 1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา 
    อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสำรสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. แผ่นพับและโปสเตอร์การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://env.anamai.moph.go.th 

รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ - - 0.63 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ - - 7.30 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ - - 51.62 
ระดับดี ร้อยละ - - 29.93 
ระดับมาก ร้อยละ - - 10.53 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ - - 92.08 

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก 
ผู้ก ำกับตัวชี้วัด 
 

1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์       อธิบดีกรมอนามัย  
    โทรศัพท์ 0 2590 4049           E-mail: drwachira99@gmail.com 
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ   ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    โทรศัพท์ 0 2590 4254           E-mail: siriwan.c@anamai.mail.go 
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ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำน 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร 
1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4261           โทรศัพท์มือถือ - 
    โทรสาร  0 2590 4255           E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4128           โทรศัพท์มือถือ - 
    โทรสาร  0 2590 4128            E-mail: prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4253            โทรศัพท์มือถือ - 
    โทรสาร  0 2590 4255            E-mail: monrudee.t@anamai.mail.go.th 
2. นางพรสุดา ศิริ                       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4317            โทรศัพท์มือถือ - 
    โทรสาร  0 2590 4316            E-mail: pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูลตัวชี้วัด 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 
 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นางณีรนุช อาภาจรัส            หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
   โทรศัพท์ 0 2590 4316          โทรศัพท์มือถือ - 
   โทรสาร  0 2590 4316          E-mail : a.neeranuch@gmail.com 
2. นางพรสุดา ศิริ                    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ 0 2590 4317          โทรศัพท์มือถือ - 
   โทรสาร  0 2590 4316          E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
3. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน์         นักวิชาการสาธาณสุขปฎิบัติการ 
   โทรศัพท์ 0 2590 4253          โทรศัพท์มือถือ - 
   โทรสาร  0 2590 4255          E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th 
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ตัวชี้วัดก ำกับ ติดตำม  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค 

และกำรจัดกำรสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักโภชนำกำร 
กองกิจกรรมทำงกำยเพือ่สุขภำพ 
กองประเมนิผลกระทบต่อสขุภำพ 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1: กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 

ตัวชี้วดัก ำกับ ติดตำม : 3. รอ้ยละของเดก็วัยเรียน สูงดีสมส่วน 
สถำนกำรณ ์

จากข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า
ผลด าเนินงานรายเขตสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีเพียง 3 เขตสุขภาพเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย คือ 4,7 และ 10 ส่งผลให้ภาพรวมของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก าหนดไว้ที่ร้อยละ 66 
แต่ผลการด าเนินงานเพียงร้อยละ 65.1 เท่านั้น(รายละเอียดดังภาพ) 
          ภำพแสดงร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมำณ 2560 จ ำแนกรำยเขต 

 
 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันที่ 1 ส.ค. 60 
 

ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางให้แก่พื้นที่ 
 
 

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพ  
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม 
ด้านโภชนาการ (นม ไข่ ผัก)
กิจกรรมทางกาย การแปรงฟัน
คุณภาพ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มี

1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ
ระดับจังหวัด (PM เด็กวัยเรียน) 
2. มีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี 
สมส่วน และแก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ 
3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัดท าแนว
ทางการส่งเสริมโภชนาการและ

1. จังหวัดม ีPM เด็ก  
วัยเรียนและคณะท างาน
รับผิดชอบโครงการ 
2. แผนงานหรือ
โครงการ 
3. รายงานผลการ
ติดตามก ากับในโรงเรียน 
4 .การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุก      
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. สร้างการมีส่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ส่วนกลาง-เขต-จังหวัด-
โรงเรียน-สถานบริการ
สาธารณสุข จัดท าแนวทางการ
ส่งเสริมโภชนาการ และกิจกรรม
ทางกาย เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

กิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน    
สูงดีสมส่วน 
 

ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กวัยเรียน 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพื้นที่ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่าย และขับเคลื่อนงาน    
ในพื้นที่ 
 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสรุปผลรายงาน 
2. มีรายงานการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร       
ที่เกี่ยวข้อง 
2. รายงานการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก   
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
เขตสุขภาพและจังหวัดมีการ
ติดตามคุณภาพรายงานผ่าน
ระบบ HDC 

1.การรายงานผลการด าเนินงาน
ผ่านระบบ HDC 
2. การก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานในพื้นที่ 
 

1. รายงานสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ ผ่านระบบ HDC 
2. มีรายงานการแก้ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน 
(อ้วน ผอม เตี้ย)รวมทั้งการ   คัด
กรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อ
สถานบริการสาธารณสุข 
3. มีรายงานโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

1. สรุปผลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการของ
นักเรียนที่มีความ
ครอบคลุมและมี
คุณภาพ 
2. รายงานการแก้ไข
ปัญหาภาวะ            
ทุพโภชนาการเด็ก      
วัยเรียน (อ้วน ผอม 
เตี้ย) รวมทั้งการ       
คัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่ม
เสี่ยงส่งต่อสถานบริการ
สาธารณสุข 
3. รายงานโรงเรียน
ต้นแบบด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการสื่อสารสาธารณะ 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ 

สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการสื่อสารองค์ความรู้และ
นวัตกรรมส่งเสริมการส่งเสริม
สุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน
ในพื้นที่แบบองค์รวม ผ่านสื่อ  
ทุกรูปแบบ 

วิธีการและรูปแบบการสื่อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์     

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
วิธีการและรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ 
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ตัวชี้วดัก ำกับ ตดิตำม : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสว่น (รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ตามแนบ) 
Small Success     

กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ส่วนกลาง 1. แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมการด าเนินงาน  
ที่ส่งเสริมเด็กวัยเรียน  สูง
ดีสมส่วน 
2. มีการถ่ายทอด
นโยบายและกิจกรรม
ส าคัญเพื่อส่งเสริม  เด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ให้กับหน่วยงานระดับ
เขต 
3. ผลิตและพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน 
4. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
5. รวบรวม และ
สรุปผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน ภาพรวม
ระดับประเทศ 

1. ด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดี สมส่วน  
2. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
3.รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและสรุปผล
การด าเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

1. ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
2. สัมมนาวชิาการสร้าง
มูลค่าพัฒนาสุขภาพเด็ก
วัยเรียนสู่ผลงานเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ 
เครือข่าย Smart Child 
4.0 
3. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
4. รวบรวมและ
วิเคราะห์สถานการณ์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 

1. นิเทศ ติดตาม เสริม
พลัง การด าเนินงาน    
ในพืน้ที่ 
2. รวบรวมและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
สรุปผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน ภาพรวม
ระดับประเทศ 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานและ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

เขตสุขภาพ/ศอ. 
 

1. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
2. มีการถ่ายทอด
นโยบายและกิจกรรม
ส าคัญเพื่อส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ให้กับหน่วยงานระดับ
พื้นที่  
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน 
4. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน รายไตรมาส 

1. จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
2. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็ก  วัยเรียน
สูงดีสมส่วน รายไตร
มาส 
3. รวบรวม วิเคราะห์
และสรปุผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 

1. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การด าเนินงานสง่เสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน 
2.เข้าร่วมสัมมนา
วิชาการสร้างมูลค่า
พัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนสู่ผลงานเชิง
นวัตกรรมระดบัประเทศ 
เครือข่าย Smart Child 
4.0 
3. นิเทศ ติดตาม    
เสริมพลัง การ
ด าเนินงานในพื้นที่
รับผิดชอบ 
4. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน

1. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริม   เด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน รายไตร
มาส 
2. รวบรวม วิเคราะห์
และสรปุผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
ส่งส่วนกลาง รายไตร
มาส 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
5. รวบรวม วิเคราะห์
และสรปุผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 

ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน รายไตรมาส 
5.รวบรวม วิเคราะห์
และสรปุผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 

จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล/
ระบบบริการ 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานสง่เสริม
ให้เด็กวัยเรียน สูงดีสม
ส่วน 
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและขับเคลื่อน
งานส่งเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมส่วน 
3. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน 
4. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน 
สูงดีสมส่วน 
2. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมส่วน 
3. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานสง่เสริม
ให้เด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน 
2. นิเทศ ติดตาม             
เสริมพลังการ
ด าเนินงาน 
ในพืน้ที่รับผิดชอบ 
3. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูง
ดีสมส่วน 
4. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทาง
การด าเนินงานสง่เสริม
ให้เด็กวัยเรียน สูงดีสม
ส่วน 
2. ติดตาม ควบคุม
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
ผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียน สูง
ดีสมส่วน 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 
1.นางพรเลขา บรรหารศุภ
วาท 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โทร. 0 2590 4329 
มือถือ 0818700012 
connectjaew@gmail.com 

ประเด็นที่ 1 และ 
2 
 

2.น.ส.พรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการช านาญการ
พิเศษ 
ส านักโภชนาการ 

โทร. 0 2590 4334 
มือถือ 083 964 4060 
Pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

ประเด็นที่ 1 และ 
2 

3.น.ส.ใจรัก  ลอยสงเคราะห์ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ 

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

ประเด็นที่ 1 และ 
2 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
 

หมวด Promotion Prevention & Protection Excellence 
(ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 1. พัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 2. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ระดับกำรวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
ค ำนิยำม เด็กวัยเรียนหมำยถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 

ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษำทุกสังกัดหมำยถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3) 
ภำวะเตี้ยหมำยถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. แสดง
ว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อย ๆ 
ภำวะเริ่มอ้วนและอ้วนหมำยถึง  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542  
ภำวะผอมหมำยถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า –2 S.D. 
แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดีหมำยถึงเด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต 
กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วนหมำยถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต    
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D.  ถึง -1.5 S.D.  ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วนหมำยถึงเด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่ในระดับสม
ส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหมำยถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปี
เต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)   

เกณฑ์เป้ำหมำย  :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมำณ 

61 
ปีงบประมำณ 

62 
ปีงบประมำณ 

63 
ปีงบประมำณ  

64 
1.ร้อยละเด็กวัยเรียน  
(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 

68 
 

70 
 

72 
 

74 
 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1-ม.3 ) 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

สุ่มส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 
 

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี 

รำยกำรข้อมูล1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รำยกำรข้อมูล 2 A2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 
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รำยกำรข้อมูล 3 A3 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รำยกำรข้อมูล 4 A4 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
รำยกำรข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง  
รำยกำรข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รำยกำรข้อมูล 7 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 8 B2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 
รำยกำรข้อมูล 9 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รำยกำรข้อมูล 10 B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  
 

1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน                        = (A1/B1) x 100 
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม  = (A2/B1) x 100 
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100 
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย              = (A4/B1) x 100 
5. ความครอบคลุม                           = (B1/B2) x 100 
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี               = (A5 / B3) 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี             = (A6 / B4) 

ระยะเวลำประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 

เกณฑ์กำรประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 68  68 

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

 70  70 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 72  72 

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

 74  74  
วิธีกำรประเมินผล :  1.จังหวัดมีการด าเนินงานดังนี้ 

   1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและด าเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ 
(ผอม อ้วน เตี้ย )  
       - รณรงค์ดื่มนมจืด ปีละ 2 ครั้ง วันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก 
       - พัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ  
- กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก นม ไข่ ที่เป็นรูปธรรม 
       -  จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ดี 
    1.3 คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 แห่ง 

ส ารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data) ทีแ่สดงให้
เห็นแนวโน้มภาวะทุพ
โภชนาการโดยภาพรวม 
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    1.5 ติดตาม ควบคุม ก ากับให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Template  ปีละ 2 ครั้ง
พร้อมท้ังตรวจสอบคณุภาพของขอ้มูลและความครอบคลุม คือ : 
        ภาคเรียนที่ 1 พื้นที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
        ภาคเรียนที่ 2 พื้นที่ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูลเดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการด าเนินงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขตตามรายไตรมาสได้แก่ 
        - จ านวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
        - จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
        - จ านวนนกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
        - รายงานจ านวนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนย์อนามัยมีการด าเนินงานดังนี้ 
      2.1 รายงานงานผลการด าเนินงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส 
      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียงกับ
ค่าเป้าหมายในระบบรายงาน HDC 

เอกสำรสนับสนุน :  1. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสขุและ
คลินิก DPAC 

2. คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
4. หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเดก็วัยเรียนและวัยใส 
5. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง 
6. หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
7. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน 
8. สื่อสิ่งพิมพ์และวิดิทัศน์กิจกรรมทางกายส าหรับเด็กวัยเรียน 

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน 

Baseline data 
หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 

ปีอื่น ๆ 2557 2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ปี  สูงดีสมส่วน ร้อยละ - - 65 64.5 65.1 

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม ร้อยละ - - 5.2 -  

เด็กอายุ 5-14 ปี อ้วน 
ร้อยละ 17.0 (พ.ศ.

2560) 
8.8 9.5 12.4 11.2 

เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย ร้อยละ  - 7.5 - 5.1 

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี* 
วัดผลที่ปี 2564 

เซนติเมตร ชาย = 148.2 
หญิง = 151.1 

- - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก)โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1  
               พ.ศ. 2551-2 
 
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 
 

1. แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท            ต าแหน่ง : นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904329    โทรสาร : 02-5904339                
    E-mail :ponlekha@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง                         ต าแหน่ง : นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334    โทรสาร : 02-5904339 0              
    E-mail :pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
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กลุ่มส่งเสริมโภชนำกำรเด็กวัยเรียน  ส ำนกัโภชนำกำร กรมอนำมัย 
3. ดร.นภัสบงกช  ศุภะพิชน์                         ต าแหน่ง : นักวิชาการช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904590โทรสาร : 02 -  5904584            
    E-mail :suppich_2@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกิจกรรมทำงกำยวัยรุ่นและวัยเรียน  กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ  
กรมอนามัย  02-5904336 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 
 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์    ต าแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904334   โทรสาร : 02-5904339    
   E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนำกำรเด็กวัยเรียน  ส ำนกัโภชนำกำร กรมอนำมัย 
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ พิพัฒน์จารุกิตติ์        ต าแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904336    โทรสาร : 02-5904339                       
    E-mail :sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหำรยุทธศำสตร์ ส ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย 
3.นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน    ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5904590โทรสาร : 02 -  5904584                
    E-mail :got_achi@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกิจกรรมทำงกำยวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ 

 

  



103 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภำคผนวก 

ตัวชี้วดั ร้อยละเดก็อำยุ 6-14 ปี สูงดีสมสว่น 
แบบสรุปผลรำยงำนกิจกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนสมส่วน 

ล ำดับ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. 1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
แผนงำน ระดับจังหวัด  

(ชื่อแผนงำน) 
ระดับอ ำเภอ 
(ชื่อแผนงำน) 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน   
2.การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน   
 2.2 เด็กผอม    
  2.3 เด็กเตี้ย   

2.กิจกรรมส าคัญ/กระบวนการด าเนินงาน : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
กระบวนกำร กิจกรรมส ำคัญ 

ระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ 
1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน   
2.แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วนและอ้วน   

 2.2 เด็กผอม    

  2.3 เด็กเตี้ย   
 

2. กิจกรรมรณรงค์และสื่อสารในพื้นที ่
1.ดื่มนมจืดยืดความสูง 
   จ านวน…………………….…….ครั้งจ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง 
   จ านวนนักเรยีน………………………………….คน 
2.กิจกรรมทางกายกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
   จ านวน…………………….…….ครั้งจ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง 
   จ านวนนักเรยีน………………………………….คน 

3. 1.ความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
  ภาคเรียนที่ .................. ปีการศึกษา ....................... 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดในพ้ืนที่ 
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
(คน) 

ความครอบคลุม  
(ร้อยละ) 

   
2.ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน 

สูงดีสมส่วน เริ่มอว้นและอ้วน ผอม เตี้ย 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

        
 
3.เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
3.1 สูงดีสมส่วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง(W/H) และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรียนที่ 2(ปีกศ.60) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

    
   3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง(W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 2(ปีกศ.60) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61) 
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ล ำดับ ผลกำรด ำเนินงำน 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

    
   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 2(ปีกศ.60) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

    
   3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์ส่วนสูง (H/A) ) 

ภาคเรียนที่ 2(ปีกศ.60) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61) 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

     
4. 
 

จ านวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่ (แห่ง) 

ประถมศึกษา  
ประถมศึกษาขยายโอกาส   

5. 1.จ านวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง  obesity  sign..........................แห่ง 
พบเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง*…………………..คน 
2.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง(จำกข้อ1.)*ได้รับการส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขจ านวน..........................คน(ระบุ
รายละเอียด) 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

(Inspection Guideline) 
คณะที่ 1: กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 

 

ตัวชี้วดัก ำกับ ตดิตำม : 5. รอ้ยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ 30-44 ปีมีคำ่ดัชนีมวลกำยปกติ 
สถำนกำรณ ์

ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกายปกติรายเดือน ภาพรวม
ของประเทศ จากข้อมูลของ Health data center ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 พบว่า 
แนวโน้มของค่าดัชนีมวลกายเพิ่มสูงขึ้นไม่มากนักคือประมาณร้อยละ 0.1 รายละเอียดตามแผนภูมิแท่งที่ 1 และเมื่อ
พิจารณาผลดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกายปกติ รายเขตสุขภาพตั้งแต่ปี 
2557-2560 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปีลดลง คือ เขต
สุขภาพที่ 1 , 5 , 6 , 10 และ 12 แต่มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2559 แล้วสูงขึ้นในปี 2560 คือ 
เขตสุขภาพที่ 2 (เพิ่มขึ้นจาก 45.13 เป็น 46.04)  เขตสุขภาพที่ 3 (เพิ่มขึ้นจาก 49.09 เป็น 50.92) เขตสุขภาพที่ 
4 (เพิ่มขึ้นจาก 52.78 เป็น 53.52) เขตสุขภาพที่ 7 (เพิ่มขึ้นจาก 55.71 เป็น 55.93) เขตสุขภาพที่ 8 (เพิ่มขึ้น
จาก 55.16 เป็น 53.67) เขตสุขภาพที่ 9 (เพิ่มขึ้นจาก 50.50 เป็น 53.66) เขตสุขภาพที่ 11 (เพิ่มขึ้นจาก 47.02 
เป็น 47.13) รายละเอียดตามแผนภูมิแท่งที่ 2 
 

แผนภูมแิทง่ที่ 1 ผลคา่ดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปมีีดัชนีมวลกายกายปกต ิ                
                      ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center  
ข้อมูลเดือนตุลาคม เป็นข้อมลู ณ วันที ่12 ตุลาคม 2560 
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แผนภูมแิท่งที ่2 ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปีมีดชันีมวลกายกายปกติ 
                     ปี 2557-2560 

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center  
ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ตลุาคม 2560 
ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/สถานประกอบการ 
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 1.การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ร้อยละของประชาชนวัย
ท างานอายุ 30-44  ปีมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ มีบทบาท
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของประชาชน
วัยท างาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 
2.พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 
3.มีการด าเนินงานตามประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยท างานมีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ 
4.มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนีมวล
กายระดับพื้นที่ 

ประชาชนวัยท างานอายุ 
30-44 ปีมีค่าดัชนีมวล
กายปกติร้อยละ 55 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 2.จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม/สถานประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน
ประกอบการ โรงงาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
และมีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 เรื่อง 

การด าเนินงานสง่เสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/
สถานประกอบการ  โรงงาน 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
และมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

1. จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 รูปแบบ 
2. มีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 

 
 

ตัวชี้วัดก ำกับ ติดตำม : ร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ ๓๐-๔๔ ปีมีค่ำดัชนีมวลกำยปกติ  
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ    มีบทบาท
หน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ดูแนวโน้มของค่าดัชนีมวลกาย
ระดับพื้นที่ เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานในจังหวัด 
 

- พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 
- จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
รูปแบบ 

- มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัย
ท างานมีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 
- เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม
ผลการด าเนินงานในระดับ
พื้นที่ 
- มีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่า
ดัชนีมวลกายระดับพื้นที่ 
- ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 

 

มำตรกำรที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนปี 2560 และ 2561 คือPIRAB  
ปี 2560 มำตรกำรส ำคัญ (PIRAB)  : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P: 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายในกระทรวงสาธารณสุข: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,กรม
แพทย์,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,กรมควบคุมโรค,ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงที่เกี่ยวข้อง: 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวง
อุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์) 
   2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่ คือ ศูนย์อนามัยในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ 
และสร้างผู้น าสุขภาพ (Health Leader) 
I:  1. ประสานแหล่งเงินทุน(สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ด าเนินการในจังหวัด
น าร่อง 4 จังหวัด) 



108 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

R: พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าถึง
อาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการเข้า
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health) 
A: สื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ผ่าน line, Infographic  ส าหรับ Ground war 
สื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher)ผู้น าด้านสุขภาพ (health leader) ช่วยกระจายความรู้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมีสุขภาพด ี
B: 1. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นพี่เลี้ยงหรือครู ก ไปขยายผลอบรมผู้น าสุขภาพหรือแกนน าพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ เพ่ือให้คนไทยหุ่นดี สุขภาพด ี
   2. สร้างเสริมศักยภาพผู้น าสุขภาพ (health leader)เพื่อไปกระตุ้นชี้น า ให้ประชาชนวัยท างานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และสร้างโอกาสให้เกิดข้อตกลง/วัฒนธรรมองค์กรหรือนโยบายสาธารณะ 3 ด้านในพื้นที่ หรือ
องค์กร 
ปี 2561 มำตรกำรส ำคัญ (PIRAB)  :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P:  1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Healthy 
eating, Active living, Environmental health) ได้แก่ : กระทรวงแรงงาน , กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  
    2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่ คือ สถานประกอบการ โรงงาน ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน
วัยท างาน 
I:  1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพื่อส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ขยายผลจาก ปี 
2560 โดยปี 2561 จะด าเนินการศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด) 
R: 1. พื้นที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เข้าถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการเข้า
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health) 
   2. ส่วนกลางมีการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของประชาชนวัยท างาน 
ศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด 
A: สื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ผ่านสื่อสาธารณะวงกว้าง TV/ line/ 
Facebook/ Youtube/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยใช้ คลิปวีดีโอ Infographic ส าหรับ Ground war สื่อสารโดย
สื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher) ผู้น าด้านสุขภาพ (health leader) ช่วยกระจายความรู้พฤติกรรม
ที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมีสุขภาพดี 
B: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และการด าเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ  
(Healthy eating, Active living, Environmental health) ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ 
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย ส านกัโภชนาการ 
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ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ส านัก/กอง              
ส านักโภชนาการ 

Tel. 0-2590-4328. 
Mobile  08-1421-1411 
e-mail : napavkul@gmail.com 

1. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานสง่เสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
รูปแบบและมีนวัตกรรม
ชุมชน/องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 

วิภาศรี  สุวรรณผล ต าแหน่งนักโภชนาการ
ปฏิบัติการ 
ส านัก/กอง   
ส านักโภชนาการ 

Tel. 0-2590-4307       
Mobile  09-8263-9591 
e-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th  
 
 

1. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 รูปแบบและมี
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion Prevention & Protection Excellence 

(ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) 
โครงกำรที่ 3. โครงกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพคนไทยกลุ่มวัยท ำงำน 
ระดับกำรแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 10.ร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ 30-44 ปี มีค่ำดัชนีมวลกำยปกต ิ

ค ำนิยำม วัยท ำงำน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วันที่มารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกำยปกติ หมายถึง น้ าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-
22.9 กก./ตรม.โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ 30-44 ป ีมีค่ำดัชนีมวลกำย
ปกติผ่ำนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)หมายถึง  

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

2. มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

เกณฑ์เป้ำหมำย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 ร้อยละ 58  

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีสุขภาพดี 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ประชาชนวัยท างานทุกคน โดยวัดผลที่อายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน - 44  ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS, HosXP 

PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล Health data center (HDC) 
รำยกำรข้อมูล 1 A= จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ป ี0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน     

ที่มีดัชนีมวลกายปกติที่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รำยกำรข้อมูล 2 B= จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ป ี0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน     

ที่ชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลำประเมินผล ตามรอบการตรวจราชการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 3                                         

(ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน) 
เกณฑ์กำรประเมินปี 2561     

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ    
มีบทบาทหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อย
ละของประชาชนวัยท างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ 
- วิเคราะห์และสงัเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนี

- พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลในประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยท างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ 
- จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน

- มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัย
ท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
- เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม
ผลการด าเนินงานในระดับ
พื้นที่ 
- มีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
 

- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโน้มของค่าดัชนี
มวลกายระดับพื้นที่ 
- ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
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มวลกายระดับพืน้ที่เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานในจังหวัด 

ประกอบการ โรงงาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ 

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

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

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

 

วิธีกำรประเมินผล :  การตรวจราชการแต่ละจังหวัดและนิเทศศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่า
เป้าหมาย 

เอกสำรสนับสนุน :  1.โรคอ้วนลงพุง 7.ออกก าลังกายในคนอ้วน 

2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง 8. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ของวัยท างานส าหรับผู้น าสุขภาพ 
(Health leader) 

3. ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง 9. เดินขึ้นบันไดโอกาสทองของสุขภาพ 
4. ขยับกับกิน 10.องค์ความรู้ ทฤษฎีการสร้างพฤติกรรม

สุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหน้าใส 11. ออกก าลังกายในวัยท างาน 
6. ประชุมได้ผล คนได้สุขภาพ 12. การเดินนี้ไซร้ ไม่ใช่ธรรมดา 

สามารถดาวโหลดได้ที่   www.dopah.anamai.moph.go.th 
http://nutrition.anamai.moph.go.th                                          

 
รำยละเอียด 
ข้อมูลพื้นฐำน 

Baseline data หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.  
2557 2558 2559 2560 

วัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ
ร้อยละ 54.08 

ร้อยละ 54.75 
(ปชก. 

7.8 ล้าน
คน) 

52.54  
(ปชก.  5.7 

ล้านคน) 

54.08 
(ปชก. 10  
ล้านคน  

ณ 9 ก.ย.59) 
51.44 

(ปชก. 10  
ล้านคน 

ณ 8 ต.ค.59) 

51.80 
(ปชก. 6.7 

ล้านคน        
ณ 25 ก.ย.

60) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล      ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2590-4328        โทรศัพท์มือถือ :08-1421-1411 
   โทรสาร : 02-5904339                    E-mail: napavkul@gmail.com/    
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร                ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 



112 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   โทรศัพท์ที่ท างาน  : 0-2590-4587      โทรศัพท์มือถือ : 08-1377-6623 
    โทรสาร : 02-5904587                   E-mail: udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                         กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2590-4307   โทรศัพท์มือถือ : 08-4916-2564 
    โทรสาร : 02-5904339                    E-mail:  wsarsanasuwan1960@gmail.com 
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2590-4413   โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-3600 
    โทรสาร : 02-5904584                    E-mail: supitcha.w@anamai.mail.go.th 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

กองแผนงาน  กรมอนามัย  (ผ่านระบบ KISS) 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

1.นางสาววิภาศรี สุวรรณผล              กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด  ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-2590-4307 โทรศัพท์มือถือ : 09-8263-9591 
     โทรสาร : 02-5904339              E-mail :wipasri.s@anamai.mail.go.th.com 
2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 0-25904413   โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-3600 
     โทรสาร : 02-5904584              E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th  
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แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค และกำรจัดกำรสุขภำพ 
 

ตัวชี้วดัก ำกับ ตดิตำม : 12. ร้อยละของจงัหวดัที่มรีะบบกำรจดักำรปจัจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
อย่ำงบูรณำกำรมปีระสทิธิภำพและยั่งยืน 
สถำนกำรณ ์

ผลจากการประเมิน การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในปี 2560 พบว่า จังหวัด                  
ที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์พื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 60.53              (46 
จังหวัด) โดยมีจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 39.47 (39 จังหวัด) จังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 
46.05 (35 จังหวัด) และจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 14.47 (11 จังหวัด) คือ อุทัยธานี ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ภูเก็ต และ สตูล ทั้งนี้ จังหวัดที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดคือยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 ประเด็น  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานจ าแนกรายประเด็น จะพบว่า  
1) จังหวัดมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร้อย

ละ 73.68 (56 จังหวัด)  
2) มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน

กลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ร้อยละ 77.63 (59 จังหวัด)  
3) มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 78.95 (60 จังหวัด)  
4) จังหวัดมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) ร้อยละ 

85.53 (65 จังหวัด)   
5) มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชน ร้อยละ 69.74 (53 จังหวัด)  
6) มีการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 69.74 

(53 จังหวัด)  
 

ประเดน็กำรตรวจรำชกำรทีมุ่่งเน้น 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์และการเฝ้าระวัง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
2. การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพผ่าน

กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  
3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) และ

ต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 1.กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล (กำรบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) กำรมีสถำนกำรณ์
และกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและกำรเฝ้ำระวังสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์ และการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล สถานการณ์ และ
การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
2. มีการจัดระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. มีฐานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย (NEHIS)  
2. มีการเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3. มีการจัดระบบเฝ้าระวัง
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
4. มีสถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

จังหวัดมีฐานข้อมูล มี
ระบบการเฝ้าระวัง และมี
สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 2.กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและกำรเฝ้ำระวังสุขภำพจำกกำร
ประกอบอำชีพผ่ำนกลไกคณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (คสจ.) 
จังหวัดขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
ผ่านกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

1. มีกลไกการจัดการปัจจัย
เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพ อย่างบูรณา
การ โดยขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 
2. มีรายงานการประชุม และ
มีมติการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 
3. มีการติดตามการ
ด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด                 

จังหวัดสามารถจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 

ประเด็นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 3.กำรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน 
(EHA) และต ำบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุขสำมำรถจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
จังหวัดมีการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ได้มาตรฐาน (EHA) ต าบล
ที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) และรพ.ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถจัดการมูลฝอยติด
เชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. มีกลไกการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ใน 
อปท.  
2. มีการด าเนินงานต าบลที่มี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) 
3. มีการด าเนินงานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม
กฎหมาย ในโรงพยาบาล  
(รพศ./รพท./รพช)  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  

1. มีการด าเนินงาน ควบคุม
ก ากับและติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (EHA) ใน อปท. 
2. มีฐานข้อมูล อปท. ผ่าน
เกณฑ์รับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(EHA) 
3. มีการด าเนินงานต าบลที่มี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) 
4. มีข้อมูลโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใน
พื้นที่ จัดการมูลฝอยติด
เชื้อถูกต้องตามกฎหมาย 
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เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
 (รพศ./รพท./รพช)  สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม
กฎหมาย  
5. มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อที่เกิดขึ้นและปริมาณที่
ได้รับการจัดการจากแหล่ง
ก าเหนิด 

 

 
ตัวชี้วัดก ำกับ ติดตำม : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำง
บูรณำกำร มีประสิทธิภำพและยั่งยืน  

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อม
และสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง  
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง             
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง จาก
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านัก/กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

Tel. 02-5904202 
Mobile 084-7141092 
e-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 

รายละเอียดในตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 1-5 และ
ภาพรวมตัวชี้วัด 

นางสาวณราวดี ชินราช ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านัก/กอง ส านักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ   
กรมควบคุมโรค   

Tel. 0 2590 4380 
Mobile : 080-8872449 
e-mail : cnaravadee@gmail.com 

รายละเอียดในตัวชี้วัด
ประเด็นที่ 6 
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รำยละเอียดตัวชี้วัดระดบักระทรวง  ปี 2561 
หมวด ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)  
แผนที่ 4. กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรที่ 2. โครงกำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับกำรแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 24. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำงบูรณำกำรมี

ประสิทธิภำพและยั่งยืน 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำงบูรณำกำร                

มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 
ค ำนิยำม จังหวัดมีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำงบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ               

และยั่งยืน หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ ยง                     
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2.  มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อน                         
การด าเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช.              
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 
5. มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Active Communities) 
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้ำหมำย   
ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ร้อยละ 90 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ร้อยละ 80 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด   
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดท ารายงาน           

ผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานและส่งให้ศูนย์อนามัย เป็นรายไตรมาส  
2. ศูนย์อนามัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้กรมอนามัย                     
ตามแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมส าเนาแบบฟอร์มการรายงานรายจังหวัด เป็นรายไตรมาส   
3. หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ จัดท าเป็นรายงานสรุปผล                
การด าเนินงานฯ รายไตรมาส 
4. การรายงานผา่นระบบการตรวจราชการกระทรวง 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                 

อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสขุจังหวัดท้ังหมด 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B)X100 
ระยะเวลำประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธค.60, มีค.61, มิย.61, กย.61) 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อม
และสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่าน
เกณฑร์ะดับพื้นฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง             
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.) 

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 30 ของจังหวัด                
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับด ี(ประเมินโดย ศอ. 
และ สคร.) 

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 70 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี           
(ประเมินโดยศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 80  ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับด ี (ประเมินโดย 
ศอ. และ สคร.) 

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 50 ของจังหวัด         
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (ประเมินโดย 
ศอ. และ สคร.) 

 

วิธีกำรประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด) 
2. ศูนย์อนามัย (ศอ.) และส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ท าการทวนสอบและวิเคราะห์ผลการ
ประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด) 
3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของประเทศ 
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เอกสำรสนับสนุน :  1. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
3. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
4. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)   
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
8. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ 
9. ค าแนะน าการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล 
11. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
12. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
13. คู่มืออบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
14. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
15. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

รำยละเอียดข้อมูล
พื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณพ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการ               
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

- - - 60.53 
(46 จังหวัด) 
ณ 25 ก.ย.60 

ผู้ให้ข้อมูลทำง
วิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำน
ตัวชี้วัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                        
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   
โทร 02-5904202    โทรสาร 02-5904356  E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
ประเด็นการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
โทร 0 2590 4219  E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th 
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
นางสาวปาณิสา  ศรีดโรมนต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย   
โทร 0 2590 4128   E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 
นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย   
โทร 0 2590 4177   E-mail : chailert.k@ anamai.mail.go.th 
ประเด็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Active Communities) 



119 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย    
โทร  0 259 04261E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
ประเด็นมีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
นางสาวณราวดี ชินราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  กรมควบคุมโรค   
โทร 0 2590 4380E-mail : cnaravadee@gmail.com 

หน่วยงำน
ประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล  

1. กรมอนามัย (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข) 
2. กรมควบคุมโรค (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)   

ผู้รับผิดชอบกำร
รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 

1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                          
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   
โทร 02-5904202   โทรสาร 02-5904356  E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 

 
เกณฑก์ำรประเมินตัวชี้วดัแผน 20 ปี : ปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก 
1. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล สถำนกำรณ์ และกำรเฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่ำง
น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ โดย
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการ
วิเคราะห์ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการ
จัดการเรื่องความน่าเชื่อถือ และ
ทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ทั้งประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ ประเด็นพื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่อย่ำง
น้อย 2 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ และ               
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที ่

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูล             
พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไม้ในตับหรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่
อย่ำงน้อย 7 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเดน็ปัญหาส าคัญในพื้นที่ โดยบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน และ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาตามบริบท
ของพื้นที่อย่ำงน้อย 3 ประเด็นเน้นงานตาม
นโยบายและประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที่ 

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นขอ้มูลพื้นฐาน
และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีเสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่ำง
น้อย 9 ประเด็น เน้นงานตาม
นโยบายส าคัญ และประเด็นปัญหา
ส าคัญในพื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ NEHIS  มีการวิเคราะห ์และน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และประเด็นพื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นทีอ่ย่ำง
น้อย 5 ประเด็นเน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ
ในพื้นที่ 

หมายเหตุ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงใน 3 กลุ่มหลักที่ก าหนด (จ านวน 46 
จังหวัด)  และพื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ  (จ านวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด 

mailto:preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
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ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก 
2. มีกลไกกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร โดยขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนผ่ำนกลไก
คณะกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (คสจ.) 
2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ            
การอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็น            
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือ            
เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อย่ำงน้อย 2 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                       
มีการติดตามการด าเนินการตามมติ             
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด             
อย่ำงน้อย 2 มติ 
2.6 มีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข  

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านกฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือเป็นปัญหา
ของพื้นที่หรือการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด อย่ำงน้อย 3 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                        
มีการติดตามการด าเนินการตามมติ               
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด                
อย่ำงน้อย 3 มติ 
2.6 มีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสุข 
2.7 มีการก าหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน
งานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเช่น 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ, การแต่งตั้ง
คณะท างานโดยมีประชาชน มีส่วนร่วม, การ
แต่งตั้งคณะท างานระหว่างจังหวัดเพื่อ
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เป็นต้น 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ             
การอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านละหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเด็น           
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญหรือ              
เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อย่ำงน้อย 5 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                                
มีการติดตามการด าเนินการตามมติ              
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด               
อย่ำงน้อย 5 มติ 
2.6 มีการจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ           
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข 
2.7 มีการก าหนดรูปแบบในการ
ขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดเช่น การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ,การแต่งตั้ง
คณะท างานโดยมีประชาชน  มีส่วน
ร่วม, การแต่งตั้งคณะท างานระหว่าง
จังหวัดเพื่อท างานร่วมกันแบบบูรณา
การ เป็นต้น 
2.8 มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสุข 
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ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยำบำล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขให้
ถูกต้องตำมกฎหมำย 
3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการ            
การสาธารณสุขทุกประเภท 
ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่   
รพศ., รพท., รพช.,รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 
3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนิดต่างๆ  
คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่   
รพศ. ,รพท., รพช., รพสต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการ           
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ รพศ., 
รพท., รพช. ,รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 
3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น
และปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการ
จัดการของแหล่งก าเนิดต่างๆ คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ รพศ., 
รพท., รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกเอกชน 

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบริการ               
การสาธารณสุขทุกประเภท 
ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ 
รพศ. ,รพท. ,รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 
3.2 มีข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนิด
ต่างๆ คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกัด สธ. ได้แก่ 
รพศ., รพท. ,รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว์ 

4.มีกำรส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีกำรจัดบริกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มำตรฐำน (EHA) 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม 
ก ากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย                    
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ 
และติดตามการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย              
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคุม 
ก ากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
การส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย                     
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ 
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ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก 
4.3. ร้อยละ 25 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA)  ระดับพื้นฐาน 
(ตามที่กรมอนามัยก าหนด) 
 
 
 

(EHA)  ระดบัพื้นฐาน (ตามที่กรมอนามัย
ก าหนด) 
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย1 คน (เพื่อเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor) 
 
 

4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA)  ระดับพื้นฐาน 
(ตามที่กรมอนามัยก าหนด) 
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย1 คน (เพื่อเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor) 
4.5 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร 
อย่างน้อย 1 แห่ง และเป็นต้นแบบ
การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเมืองพัทยา 

5. มีกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต ำบลที่มีชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรอนำมัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้               
ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนระยะยาว 
5.2 ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ                
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็งด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

5.1 ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ                    
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่                     
และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน                 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.1 ต าบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ               
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ร้อยละ 50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่                
และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน               
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  
 

6. มีกำรจัดระบบเฝ้ำระวังสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                  
จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด  50 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่ 
6.1 มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม

มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                      
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 70 
คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่  
6.1 มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเก็บ/

มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                     
จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด 90 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่  
6.1 มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ใน



123 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับพื้นฐำน ระดับดี ระดับดีมำก 
ผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะหรือผู้
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด 
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
มลพิษ สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมูล 
(เชิงรุก) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบอาชีพอย่าง
หนึ่งอย่างใดและมีการสื่อสารข้อมูล 
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อมตามแผน 

คัดแยกขยะหรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง
อย่างใด  
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จากหน่วย
บริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมูล (เชิงรุก)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
หรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด  
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามแผน  
6.4 มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 
และมีการเตรียมความพร้อมด้านคนและ
อุปกรณ์  
6.5 มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือการสื่อสาร
ความเสี่ยง/ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะ
หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ  
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยมลพิษสิ่งแวดล้อมและมีการเก็บ
ข้อมูล(เชิงรุก)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมหรือผู้ประกอบ
อาชีพ  
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผล
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมตามแผน  
6.4 มีแผนฯ และมีการฝึกซ้อมตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 
และเก็บ/สรุปการฝึกซ้อมฯ  
6.5 มีแผนงาน/โครงการและมีการ
สื่อสารความเสี่ยง/ให้ความรู้ด้าน       
อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ :หน่วยบริการสุขภาพ หมายถึง  รพศ./รพท., รพช., รพ.สต. 

 
ตัวชี้วัดและข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในแผนตรวจราชการของแต่ละคณะ เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตัวช้ีวัดตาม

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประกาศใช้
แล้ว ดังนั้น จึงสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

- เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
http://bps.moph.go.th/new_bps/node/91 

- เว็บไซต์กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
http://203.157.240.30/bie/home  

ส่วนรายช่ือแนบท้ายค าสั่งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561, ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561, ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และค าสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  

- เว็บไซต์กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
http://203.157.240.30/bie/home 

- เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) http://203.157.240.30/e-
insreport/ 
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตวัชี้วัดก ำกับ ติดตำม รำยเขตสุขภำพ 
 

จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานรายเขตสุขภาพจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดก ากับ 
ติดตาม 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 
30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ และ ตัวชี้วัดที่ 3) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน นั้น กรมอนามัยได้แจ้งให้ศูนย์อนามัยจัด
ผู้รับผิดชอบร่วมทีมตรวจราชการ เพื่อลงเก็บข้อมูล วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการตามแบบ ตก.2 
รายรอบ ตามแผนการตรวจราชการที่ก าหนด เพื่อส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการ
ตรวจราชการแต่ละจังหวัด และส่งกองแผนงานของกรม เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ให้หน่วยงานเจ้าภาพสรุปภาพรวม
ระดับกรม โดยขอให้ศูนย์อนามัยด าเนินการ ดังนี ้

 1. จัดให้มี เจ้าหน้าที่ลงตรวจติดตามและเก็บข้อมูลทุกเขตสุขภาพ ในตัวชี้วัด ร้อยละของเด็ก 
วัยเรียนสูงดีสมส่วน และตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 1, 5, 6, 10 และ 12 ลงตรวจติดตามและเก็บข้อมูล ในตัวชี้วัด
ร้อยละของท างานอายุ 30 – 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

 

1. สถำนกำรณเ์ด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
 

 กรมอนามัย ได้ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน  เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน
แข็งแรง ฉลาด โดยมีเป้าหมายในปี 2561 คือ เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68  โดยก าหนดการกระจาย        
ค่าเป้าหมายเป็นรายศูนย์อนามัยเขต จาก best line ปี 2561 ของเด็กวัยเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 เพื่อให้
ภาพรวมระดับประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ (ภาพที่ 1) 

หน่วยงำน Baseline ภำคเรียนที่ 1 ปี 2560 ค่ำเป้ำหมำย 
ศอ.1 เชียงใหม่ 62.1 65 

ศอ.2 พิษณุโลก 62.6 66 

ศอ.3 นครสวรรค์ 63 66 

ศอ.4 สระบุรี 66.5 70 

ศอ.5 รำชบุรี 62.9 66 

ศอ.6 ชลบุรี 65.2 68 

ศอ.7 ขอนแก่น 68 71 

ศอ.8 อุดรธำนี 66 69 

ศอ.9 นครรำชสีมำ 70.5 74 

ศอ.10 อุบลรำชธำนี 66 69 

ศอ.11 นครศรีธรรมรำช 62.8 66 

ศอ.12 ยะลำ 62 65 

ภำพรวม 65.2 68 
ภาพที่ 1 แสดงการกระจายค่าเป้าหมายรายศูนย์อนามัย (ที่มา : ส านักโภชนาการ กรมอนามัย) 



125 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 จากวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข ในช่วง 4 ปี (ปี 2557-2560) แนวโน้มสถานการณ์เพิ่มขึ้นทุกเขต แต่ยังไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย ในปี 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินงาน (ส่วนกลางจะตัดข้อมูลภาพรวมภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) จึงไม่สามารถสรุปผลสถานการณ์ที่แท้จริงได้ แต่หากมองใน
ภาพรวมระดับประเทศพบว่ามีเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 (ภาพที่ 2)  

 

 

 

                                             
 
                                 
  
 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปี 2557-2560 
ที่มา : ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เป็นรายเขตพบผลต่างกับค่าเป้าหมายโดยแบ่งเป็น
6 ล าดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2) 

1.  กลุ่มที่มีสถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมายรายเขตสูงสุด คือ ร้อยละ 3.5 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2, 4 และ 9  
2. กลุ่มที่มีสถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.2 ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 8 และ 11      
3. สถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.1 คือ เขตสุขภาพที่ 5 
4. สถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.0 คือ เขตสุขภาพที่ 12 
5. สถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.9  ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 7, และ 10 
6. สถานการณ์ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.8  คือเขตสุขภาพที่ 6 
 

ตำรำงที่ 1 แสดงผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานรายเขตสุขภาพ 
 

ล าดับ เขตสุขภาพ ค่าเป้าหมาย       
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน      
ปี 2560 

ผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายและ  
ผลการด าเนินงาน 

1 1 65 61.9 3.2 
2 2 66 62.5 3.5 
3 3 66 62.9 3.2 
4 4 70 66.5 3.5 
5 5 66 62.9 3.1 
6 6 68 65.2 2.8 
7 7 71 68.1 2.9 
8 8 69 65.8 3.2 
9  9 74 70.5 3.5 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ปี 57 0.0 62.1 63.6 60.8 64.1 65.0 68.8 64.1 68.5 60.3 64.4 62.0 64.3

ปี 58 60.9 61.4 63.0 63.2 62.4 64.0 67.6 64.9 69.3 64.6 62.6 61.8 64.2

ปี 59 61.4 61.3 63.7 63.6 62.3 63.1 66.2 65.0 67.0 63.0 62.3 60.5 63.2

ปี 60 61.9 62.5 62.9 66.5 62.9 65.2 68.1 65.8 70.5 66.1 62.8 62.0 65.2

เปา้หมาย 65 66 66 70 66 68 71 69 74 69 66 65 68

0.0
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ล าดับ เขตสุขภาพ ค่าเป้าหมาย       
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน      
ปี 2560 

ผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายและ  
ผลการด าเนินงาน 

10  10 69 66.1 2.9 
11 11 66 62.8 3.2 
12 12 65 62.0 3.0 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายรายเขต 

ล าดับ เขตสุขภาพ ผลการด าเนินงาน       
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย        
ปี 2561 

ค่าส่วนต่างผลงาน           
กับค่าเป้าหมาย 

1 2 62.5 66 3.5 
1 4 66.5 70 3.5 
1 9 70.5 74 3.5 
2 1 61.9 65 3.2 
2 3 62.9 66 3.2 
2 8 65.8 69 3.2 
2 11 62.8 66 3.2 
3 5 62.9 66 3.1 
4 12 62.0 65 3.0 
5 7 68.1 71 2.9 
5 10 66.1 69 2.9 
6 6 65.2 68 2.8 

  

 สรุป เพื่อให้การด าเนินงานโครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับเขตและ
ระดับประเทศ ส านักโภชนาการ เสนอแนะชี้เป้าให้มีการติดตามผลการด าเนินงานทุกเขตสุขภาพ โดยเร่งรัดให้ทุก
พื้นที่ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ และขับเคลื่อนโดยใช้กรอบแนวคิด A2IM ทั้งในส่วนของการส่งเสริม
ให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ อ้วน เตี้ย ผอม พร้อมทั้งติดตามควบคุม
ก ากับการรายงานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ในระบบ HDC ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
Template เพื่อให้เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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2. สถานการณ์ตวัชี้วัด BMI รายเขตสุขภาพ 
 

ค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกายปกติรายเขตสุขภาพตั้งแต่ปี 
2557-2560 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี ลดลง คือ เขต
สุขภาพที่ 1 5 6 10 และ 12 แต่มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2559 แล้วสูงขึ้นในปี 2560 คือ เขต
สุขภาพที่ 2 3 4 7 8 9 11 และเมื่อพิจารณาเทียบกับค่าเป้าหมาย พบว่า ทุกเขตสุขภาพและภาพรวมทั้ง
ประเทศยังไม่ถึงค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดตามภาพที่ 1  

เมื่อทดลองน าข้อมูลอัตราการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน อัตรา
การป่วยด้วยโรคความดัน ของประชาชนวัยท างานอายุ 15-49 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560 มาร่วมวิเคราะห์
แนวโน้มเทียบกับค่าดัชนีมวลกายของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปีที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ซึ่งแม้ว่าจะมีช่วง
อายุที่ต่างกัน แต่พอจะเห็นแนวโน้มได้ว่า เขตสุขภาพที่ 1 5 6 และ 12 ซึ่งมีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกายปกติของ
ประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 (ภาพที่ 1) ซึ่งพบว่าเขตสุขภาพเหล่านี้มี
อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดย เขตสุขภาพที่ 1 และ เขตสุขภาพที่ 12 เริ่มมีแนวโน้ม
ของอัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560 เขตสุขภาพที่ 6 เริ่มมีแนวโน้มของ
อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 ส่วนเขตสุขภาพที่ 5 แม้ว่าจะมีแนวโน้ม
ของอัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 แต่กลับพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 
2560 (ภาพที่ 2)  

เมื่อพิจารณาค่าดัชนีมวลกายของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปีที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติร่วมกับ 
อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานของประชาชนวัยท างานอายุ 15-49 ปี พบว่า เขตสุขภาพที่ 5 6 และ 12 ซึ่งมี
แนวโน้มค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ลดลงเรื่อย ๆ ต้ังแต่ปี 2557 ถึง 2560 (ภาพ
ที่ 1) เขตสุขภาพเหล่านี้มีอัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวานจากปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 (ภาพที่ 3)  

เมื่อพิจารณาค่าดัชนีมวลกายของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปีที่มีค่าดัชนีมวลกายปกติร่วมกับ 
อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตของประชาชนวัยท างานอายุ 15-49 ปี พบว่า เขตสุขภาพที่ 5 6 10 และ 12 
ซึ่งมีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 
(ภาพที่ 1) เขตสุขภาพเหล่านี้มีอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตจากปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 (ภาพที่ 4)  

อย่างไรก็ตามข้อมูลของอัตราการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน อัตรา
การป่วยด้วยโรคความดัน ของประชาชนวัยท างานอายุ 15-49 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2560 แสดงใหใ้ห้เห็นว่า 
ประชาชนวัยท างานที่อายุ 15-49 ปี มแีนวโน้มในการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น ดังภาพที่ 2 3 และ  

สรุปเขตสุขภาพที่ควรติดตามก่อน คือ เขตสขุภาพที่ 5 6 และ 12 เนื่องจากมีแนวโน้มค่าดัชนีมวลกาย
ปกติของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 และมีแนวโน้มอัตราการป่วย
ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน อัตราการป่วยด้วยโรคความดัน เพิ่มสูงขึน้ 
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3. สถำนกำรณก์ำรขับเคลือ่นตัวชี้วดัจังหวดัที่มีระบบจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมและสุขภำพฯ 

จากผลการประเมินสถานการณ์การขับเคลื่อนการด าเนินงานระดับประเทศ พบว่า จังหวัดที่มีระบบจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานขึ้นไปร้อยละ 60.53 (46 จังหวัด) โดยมีจังหวัดไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 39.47 (39 จังหวัด) จังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 46.05 (35 จังหวัด) และ
จังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับด ีร้อยละ 14.47 (11 จังหวัด) คือ อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สมุทรสาคร ระยอง 
จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ภูเก็ต และ สตูล) ดังกราฟที่ 1 

 
กราฟที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานของจังหวัด จ าแนกรายเขต พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 ดังกราฟที่ 2 
 

กราฟที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ใน 6 ประเด็นส าคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า จังหวัดมีการส่งเสริม
ให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) ร้อยละ 85.53 (65 จังหวัด) จังหวัดมีระบบ
และกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้
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ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 78.95 (60 จังหวัด) จังหวัดมีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ร้อยละ 
77.63 (59 จังหวัด) จังหวัดมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ร้อยละ 73.68 (56 จังหวัด) จังหวัดมีการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 69.74 (53 จังหวัด) และจังหวัดมีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มี
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ร้อยละ 69.74 (53 จังหวัด) ตามล าดับ ดังกราฟที่ 3 

 
กราฟที่ 3 
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แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
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แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได้ก าหนดขั้นตอนกระบวนการส าคัญเพื่อการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ โดยมีกระบวนการรายงาน
ผลการตรวจราชการเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส าคัญ นั้น เพื่อให้ภารกิจด้านการตรวจราชการของกระทรวง
สาธารณสุขมีการขับเคลื่อนและพัฒนาไปในทิศทางที่ก าหนด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและรายงาน
ร่วมกัน ผ่านเว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) (hppt://203.157.240.30/e-
insreport) จึงก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจราชการ ดังนี ้

1. แบบรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดบัจังหวดั (แบบ ตก.1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศ
งาน มีหน้าที่จัดท ารายงานในประเด็น 35 ตัวชี้วัดตรวจราชการ ในส่วนของตัวชี้วัดก ากับติดตาม (ตัวชี้วัด 
Monitor) จัดท ารายงาน ตก.1 เฉพาะจังหวัดที่พบว่าตัวชี้วัดนั้นมีปัญหาหรือโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการรายงาน 
ตก.1 ให้รายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) ด าเนินการภายใน 7 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการตรวจในแต่ละจังหวัด ทั้งในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 

2. แบบรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดบัเขต (แบบ ตก.2) หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการทุก
จังหวัดในเขต ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานสรุปและจัดท ารายงาน ตก.2 ในประเด็น 35 ตัวชีวัดตรวจ
ราชการ ส าหรับข้อมูลที่ใชใ้นการสรุปผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ก าหนดใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) รอบที่ 2 ก าหนดใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 
2560 - มิถุนายน 2561) โดยรายงานผ่านระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) ก าหนดส่งแบบ 
ตก.2 ดังนี้ 

รอบที่ 1 ส่งภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2561 
รอบที่ 2 ส่งภำยในวนัที่ 15 สิงหำคม 2561 

3. แบบรำยงำนขอ้สั่งกำร/ข้อเสนอแนะผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (แบบ ตก.3) 
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละจังหวัด หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการแต่ละเขต รวบรวมข้อสั่งการและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ ตามแบบ ตก.3 และแจ้งจังหวัดเพ่ือรับทราบและด าเนินการตามข้อสั่งการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทราบด้วย ก าหนดส่งแบบ ตก.3 เช่นเดียวกับ
แบบ ตก.2 โดยสามารถรวบรวมแบบรายงาน ตก.3 น าเข้าในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System) ต่อไป 

4. บทสรปุผู้บรหิำร (Executive Summary) กรณีมีสถานการณ์หรือปัญหาเร่งด่วนส าคัญเขต เขต
จัดท ารายงาน Executive Summary เพือ่เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรายงานส่วนนี้สามารถรวบรวมและ
น าเข้าในระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) ได้เช่นกนั 

5. กำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำรภำพรวมประเทศ รอบที ่1 และรอบที่ 2 กรม กอง หน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นตัวชี้วัดตรวจราชการ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลและรายงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจราชการตามแบบ ตก.1 และ 2 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ (คกต.) คณะ 1-4 พิจารณา 

รอบที่ 1 ระหว่ำง เดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2561 
รอบที่ 2 ระหว่ำง เดือนสิงหำคม - กันยำยน 2561 
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ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 

 

 
 

เขต 
สุขภำพท่ี 

 

 

จ ังหวัด 

 

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ 
รอบท ี่ 1 

 

ก ำหนดกำรส่งรำยงำน ตก.1 
(ภำยใน 7 ว ันหลังเสร ็จสิ้นกำรตรวจแต ่ละจ ังหวัด) 

1 เชียงราย 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
พะเยา 17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
แมฮ่ ่องสอน 22-24 มกราคม 2561 2 กุมภาพันธ์ 2561 
น่าน 29-31 มกราคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 
เชียงใหม่ 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
แพร่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ลาพูน 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 5 มีนาคม 2561 
ลาปาง 7-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 

2 อุตรด ิตถ์ 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
พิษณ ุโลก 17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
ส ุโขทัย 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
เพชรบูรณ ์ 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ตาก 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 

3 กาแพงเพชร 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
ช ัยนาท 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
นครสวรรค์ 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
พิจิตร 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
อุท ัยธานี 14-16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 

4 สระบ ุรี 17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
พระนครศรีอยุธยา 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
อ่างทอง 31 มกราคม-2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
นครนายก 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ส ิงห์บรีุ 14-16 ก ุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ลพบ ุร ี 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
นนทบุรี 7-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 
ปท ุมธานี 14-16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 

5 ส ุพรรณบุรี 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
สมุทรสงคราม 17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
ราชบุรี 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
เพชรบุร ี 31 มกราคม-2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
นครปฐม 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
สมุทรสาคร 14-16 ก ุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ประจวบค ีรีขันธ์ 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
กาญจนบุร ี 7-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 
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เขต 
สุขภำพท่ี 

 

 

จ ังหวัด 

 

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ 
รอบท ี่ 1 

 

กำหนดกำรส่งรำยงำน ตก.1 
(ภำยใน 7 ว ันหลังเสร ็จสิ้นกำรตรวจแต ่ละจ ังหวัด) 

6 จันทบุรี 13-15 ธ ันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 
สระแก้ว 20-22 ธ ันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 
ปราจีนบุร ี 27-29 ธ ันวาคม 2560 11 มกราคม 2561 
สมุทรปราการ 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
ระยอง 17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
ชลบุรี 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ตราด 31 มกราคม-2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
ฉะเช ิงเทรา 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 

7 กาฬสินธุ์ 31 มกราคม-2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
มหาสารคาม 13-15 ก ุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 
ร้อยเอ็ด 20-22 ก ุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 
ขอนแก ่น 26-28 ก ุมภาพันธ์ 2561 12 มีนาคม 2561 

8 นครพนม 9-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
สกลนคร 16-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
เลย 23-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
บงึกาฬ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
หนองบัวลาภ ู 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
หนองคาย 6-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 
อุดรธานี 13-16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 

9 นครราชสมา 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
บุรีร ัมย์ 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ช ัยภ ูมิ 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ส ุรินทร ์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 

10 ศรีสะเกษ 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
อุบลราชธาน ี 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
อานาจเจร ิญ 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
มุกดาหาร 7-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 
ยโสธร 14-16 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 

11 พังงา 13-15 ธ ันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 
กระบี่ 20-22 ธ ันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 
ภูเก็ต 10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
ส ุราษฎร์ธานี 24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
นครศร ีธรรมราช 31 มกราคม-2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
ระนอง 7-9 ก ุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
ช ุมพร 21-23 ก ุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
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เขต 
สุขภำพท่ี 

 
 

 

จ ังหวัด 

 

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณ ีปกติ 
รอบท ี่ 1 

 

กำหนดกำรส่งรำยงำน ตก.1 
(ภำยใน 7 ว ันหลังเสร ็จสิ้นกำรตรวจแต ่ละจ ังหวัด) 

12 ตร ัง  10-12 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 
 พัทล ุง  17-19 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 
 สตูล  24-26 มกราคม 2561 6 ก ุมภาพันธ์ 2561 
 ยะลา  31 มกราคม – 2 ก ุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 ปัตตานี 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 20 ก ุมภาพันธ์ 2561 
 นราธิวาส 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 7 มีนาคม 2561 
 สงขลา 7-9 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 

 

หมายเหตุ : ก าหนดส่งรายงาน ตก.2 และ ตก.3 
รอบท ี่ 1 ส ่งภายในว ันที่ 2 เมษายน 2561 รอบท ี่ 2 ส ่งภายในว ันที่ 15 ส ิงหาคม 2561 

 

แนวทำงและปฏิทินกำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำร รอบ 1/2561 

กิจกรรม เวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ตรวจราชการ รอบที่ 1/61 (ทุกเขต ส่งแบบ 
ตก.1 ภายใน 7 วัน หลังเสรจ็สิ้นการตรวจ
ราชการแต่ละจังหวัด โดยคีย์รายงานผ่านระบบ
ตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System))  

ธ.ค.60 -มี.ค. 61 
(ตรวจจังหวัดสุดท้าย 

16 มี.ค.60) 

ทีมตรวจราชการ  

2. ทุกเขต ส่งแบบ ตก.2 โดยคีย์รายงานผ่าน
ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System) เพื่อจ าแนกส่ง คกต. 4 คณะ (การ
สรุปผลฯ ใช้ขอ้มูลรอบ 6 เดอืน (ต.ค.60-มี.ค.
61))  

ภายใน 20 เม.ย. 61 ทีมตรวจราชการ  

3. ทุกเขต ส่งแบบ ตก.3 โดยคีย์รายงานผ่าน
ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection 
System)  

ภายใน 20 เม.ย. 61 ทีมตรวจราชการ  

4. คกต. คณะ 1-4 ประชุมสรุปผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

เม.ย.-2 พ.ค.61 คกต.4 คณะ  

5. คกต.คณะ 1-4 ส่งเอกสาร  
1) Executive Summary รายคณะ  
2) รายงานผลตรวจราชการรายคณะ 
(รายละเอียดตามประเด็นการตรวจราชการ)  

4 พ.ค.61 ทีมเลขา คกต.4 คณะ  

6. กองตรวจราชการผลิตเอกสารประกอบการ
ประชุมสรุปผลตรวจ  

4-7 พ.ค.61 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  
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กิจกรรม เวลำ ผู้รับผิดชอบ 
7. ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ปี 2561 
รอบ 1 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 
ชั้น 2 สป. (ช้ีแจงกรม/กอง/ส านักที่เกี่ยวข้อง)  

8 พ.ค.61 กองตรวจราชการ  

8. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดท า 
Executive Summary ข้อเสนอเชิงนโยบาย
เสนอต่อปลัดกระทรวงฯ และแจ้งกรม/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

9-18 พ.ค.61 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  

9. คกต.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูล และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการ
แก้ไข เพิ่มเติมจากการประชุมสรุปผลฯ (ส่งกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจฯ)  

9-11 พ.ค.61 ทีมเลขา คกต.4 คณะ  

10. กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการจัดท าเล่ม
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการประจาปี 
2561 รอบที่ 1 และเผยแพร่  

ภายใน มิ.ย.61 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจฯ  

 

 กำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำร รอบที่ 1/61 : เนื้อหำ ประเดน็ส ำคญั  
(1) สรุปสถานการณ์  
(2) แสดงจุดรว่มที่จะสะท้อนปัญหาหรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงาน เช่น โครงสร้าง การจัดการ องค์

ความรู้ งบประมาณ กฎ/ระเบียบ/ แนวปฏิบัติ หรือ การถา่ยทอดนโยบาย เป็นต้น  
(3) ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานในส่วนกลาง  
(4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเชิงกลไกและกระบวนการการตรวจราชการ 
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คู่มือระบบตรวจรำชกำรออนไลน ์
e-Inspection System 

http://203.157.240.30/e-insreport 

 

 

กองตรวจรำชกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

(ธันวาคม 2560)  
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ค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบตรวจรำชกำรออนไลน ์
 

  ระบบตรวจราชการออนไลน์ (e-Inspection System) เป็นโปรแกรมทีแ่นะน าการใช้งาน
ผ่าน Google Chrome หรือ Firefox ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ที่  http:// 203.157.240.30/e-
insreport /index.php 
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โครงสร้ำงระบบตรวจรำชกำรออนไลน์ 
 
ระบบตรวจราชการออนไลน ์(e-Inspection System) เปน็ระบบที่ช่วยสนับสนุนการตรวจราชการ

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
• เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในระบบตรวจราชการ 
• เป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล เอกสารและข่าวสารด้านการตรวจราชการ 
• ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจราชการอย่างเป็นระบบ 
• อ านวยความสะดวกในบริหารจัดการเพ่ือการตรวจราชการในพื้นที ่

ระบบตรวจราชการออนไลน์  ประกอบด้วยส่วนส าคัญดังนี้ 
1. ส่วนของการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารด้านการตรวจราชการ  เพื่อใช้ในการ

ประสานงานและด าเนินงานร่วมกัน เช่น คู่มือ แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
2. ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการการตรวจราชการในพื้นที ่
3. ข้อมูลรับการตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 
4. ข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการ 
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คู่มือกำรใช้ระบบตรวจรำชกำรออนไลน์ส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป 

 
การใช้งานระบบ ผู้ใช้งาoทั่วไปสามารถเข้าใช้งาน/เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องมี username password  

ยกเว้นในส่วน ของการส่งรายงานผลการตรวจราชการ และการน าเข้าเอกสารหรือข้อมลูต่างๆ ในระบบ ที่ผู้มี
หน้าที่จะต้องลงทะเบียน (log in) ด้วย username password ที่ก าหนดก่อน    
1. ระบบตรวจรำชกำรและนิเทศงำน 

 
1.1 ประกอบไปด้วยเขตสุขภาพทั้งหมด 12 เขต 

 
 

 1.2 ภายในของแต่เขตสุขภาพ จะประกอบไปด้วย 6 เมนู ดังนี้ 

 
  1.2.1หนังสือเชิญ ก ำหนดกำรตรวจและนิเทศงำน 

- ต้องท าการเลือกรอบการออกตรวจ 
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- เมื่อท าการเลอืกรอบแล้ว จะแสดงข้อมูลของจังหวัดในแต่ละเขตแสดงก าหนดการ
ตรวจราชการและนิเทศงานของแต่ละจังหวัดในเขต และสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด
ก าหนดการที่แนบได้ 

 

 
 

  1.2.2 แนวทำงกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน 

   - ต้องท าการเลือกรอบการออกตรวจ 

 

 
 
 
 
 

   - เมื่อท าการเลือกรอบแล้ว จะแสดงไฟล์เอกสารในแต่ละเขต 
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  1.2.3 รำยชื่อคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน 
   - ต้องท าการเลือกรอบการออกตรวจ 

 

 
   เมื่อท าการเลือกรอบแล้ว จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) รายช่ือคณะตรวจและนิเทศงานให้เลือกเข้าไปดูในแต่ละจงัหวัด 

 
 
 
 
 
 
 

    - เมื่อเข้ามาในแต่ละจังหวัดจะแสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
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2) รายช่ือคณะตรวจราชการและนิเทศงาน 

 
 
    - เมื่อเข้ามาในแต่ละจังหวัดจะแสดงรายชื่อคณะตรวจราชการและ 

   นิเทศงาน และพิมพ์รายชื่อ 
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1.2.4 เอกสารรับการตรวจราชการและนิเทศงาน 
   - ต้องท าการเลือกรอบการออกตรวจ 

 

 
 

   - เมื่อท าการเลือกรอบแล้วจะแสดง Folder ของแต่ละจังหวัด ให้ท าการเลือก Folder ทีต่้องการ 
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- เมื่อเข้ามาภายใน Folderแล้ว จะแสดงไฟล์เอกสารในจังหวัดนั้นๆ 
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1.2.5 สรุปผลกำรตรวจและนิเทศงำน 
ในส่วนนี้ หากเป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งรายงานจ าเป็นต้อง log in ด้วย user password ที่

ก าหนด   แต่หากเป็นผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูรายงานผลการตรวจราชการประเภทต่าง ๆ โดยค้นหาตาม
เงื่อนไข ดังน้ี 

 
 

- หากไม่ก าหนดเงื่อนไขจะเป็นการแสดงรายการของแบบรายงานนัน้ๆ ของทุกเขต ทุกประเด็น 
และทุกรอบ ซึ่งอาจมีจ านวนรายการมากเกินไป ดังนั้นผู้ใช้จึงควรก าหนดเงื่อนไขตามที่ต้องการ เช่น เลือก คณะ เขต รอบ  
และ ประเด็นการตรวจ 

 
   - ค้นหาตามคณะ 

 
 
 

   - ค้นหาตามเขต 
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   - ค้นหาตามรอบการตรวจราชการ 

 
 

   - ค้นหาตามประเด็นการตรวจ 

 
 
 

- ผลการค้นหาจะแสดงออกมาเป็นรายการ สามารถเปิดดูรายงาน และดาวน์โหลดรายงานและ
เอกสารที่แนบได้  
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   - เมื่อกดดูรายงาน จะแสดงรายงานและสามารถดาวน์โหลดเป็น Microsoft Word 

 
 

  1.2.6 ลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจราชการ หัวข้อนี้ส าหรับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงานที่จะลงทะเบียนร่วมการตรวจราชการในพื้นที่เท่านั้น  นอกจากแจ้งชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง เบอร์
โทรศัพท์แล้ว ยังต้องระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะไปตรวจนิเทศ  และความต้องการรถรับส่งด้วย  ในส่วนนี้เป็น
การอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการตรวจราชการในพื้นที่ การลงทะเบียน การตรวจสอบจ านวน
ผู้เข้าร่วมการตรวจ  ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นการตรวจ  และส าหรับการประสานงานเบ้ืองต้น 
(Admin เขตจะเป็นผู้ตรวจสอบรายช่ือที่ลงทะเบียนเข้าไปในระบบอีกครั้งหนึ่ง) 
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2. ดูรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 

 
จะสามารถค้นหาข้อมูลผลการตรวจราชการในแต่ละประเด็นการตรวจได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ  เช่นเดียวกับการใช้งานใน ข้อ 
1.2.5 สรุปผลการตรวจและนิเทศงาน 
 

3. เอกสำรเผยแพร ่

 ส่วนของเอกสารเผยแพร่ จะมีเอการและข่าวประชาสัมพันธ์ 

 
 

4. ตรวจสอบกำรส่งรำยงำน 

 อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการติดตาม  โดยผู้ใช้สามารถก าหนดเงื่อนไข 
ได้แก่  เลือกเขต  รอบ และ คณะ   ระบบจะแสดงผลการส่งรายงานจ าแนกรายประเด็นการตรวจราชการ ตามเงื่อนไขที่เลือก  
โดยแสดงเครื่องหมาย  หมายถึงมีการส่งเอกสารเข้าในระบบแล้ว   และ  หมายถึงยังไม่มีเอกสารเข้ามาในระบบ  
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5. ข่ำวประชำสัมพนัธ ์

สามารถติดตามข่าวสารการตรวจราชการได้ และหากเรื่องใดที่มีการแนบไฟล์เอกสาร ก็สามารถเปิดอ่านหรือดาวน์โหลด
เอกสารได้ 
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คู่มือส ำหรับผู้ดูแลระบบระดับเขต (Admin เขต) 
 
 ผู้ดูแลระบบระดับเขต (Admin เขต)มีส่วนทีต่้องด าเนินการได้แก่  

- ตรวจสอบรายช่ือทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
- การบันทึกข้อมูลก าหนดการตรวจราชการของจังหวัดในเขต  
- การลงเอกสารแนวทางการตรวจราชการ  

 
1.การใช้งานจ าเป็นต้องLog in ด้วย username password ตามที่ก าหนด  
 

 
 

2. การบันทึกข้อมูลจ าเป็นต้องก าหนดรอบการตรวจราชการ โดยเลือกจาก dropdown list  

 

 
-  
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3. การตรวจสอบรายช่ือผู้ลงทะเบียนร่วมตรวจนิเทศ 
   เมื่อlog in เข้าสู่ระบบแล้วสามารถตรวจสอบรายช่ือในแต่ละจังหวัดของเขตนั้นๆ 

 
 

 - เมื่อกดตรวจสอบจะแสดงข้อมูล และมีสิทธิในการลบรายชื่อ 

 
 

4. การก าหนดวันที่ออกตรวจราชการในแต่ละจังหวัด 
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 4.1 เมื่อเลือกวันที่ จะแสดงหน้าจอดังนี้ 

 
  - เลือกจ านวนวันที่ไป ว่าต้องการไปตรวจราชการกี่วัน 

 
  - เลือกวันที่เริ่มออกตรวจราชการ 
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  - เลือกจังหวัด 

 
  - เมื่อบันทึกข้อมูลจะมาแสดง 

 
4.2 การอัพโหลดไฟล์ ในที่นีจ้ะเป็นไฟล์ก าหนดการตรวจราชการรายละเอียดของแต่ละจังหวัด ที่ระบุ

ว่าวันที่ 1 2 3 มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
  - การอัพโหลดไฟล์ ของแต่ละจังหวัดท าได้โดยการกด Choose File 

 
  

- เมื่อกดบันทึกจะขึ้นเป็นไฟล์มาให้ 

 
 
 
 
 
 
 

5. การอัพโหลดไฟล์แนวทางการตรวจและนิเทศงาน 
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 - การอัพโหลดไฟล์ ของแต่ละหัวข้อท าได้โดยการกด Choose File 

 
 
 - เมื่อกดบันทึกจะขึ้นเป็นไฟล์มาให้ 
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คู่มือกำรบันทึกข้อมูลรำยงำนต่ำง ๆ (ส ำหรับผู้ตรวจ/นิเทศ /ผู้มหีน้ำที่) 
 
 ข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถบันทึกลงในระบบตรวจราชการออนไลน์ ประกอบด้วย 

A. ลงทะเบียนร่วมตรวจราชการ 
B. รายงานผลการตรวจราชการระดับจังหวัด (ตก.1) 
C. รายงานผลการตรวจราชการระดับเขต (ตก.2) 
D. รายงานแบบรายงานข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการ (แบบ ตก. 3) 
E. บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร (Executive Summary)  
F. ไฟล์น าเสนอสรุปผลการตรวจราชการรายจังหวัด 

 
A ลงทะเบยีนร่วมตรวจรำชกำร 
 ส าหรับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรอกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
ด้านการตรวจราชการในพื้นที่   
1.สามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้อง Log in โดยเลือกเขต และเข้าใช้งานที่หัวข้อลงทะเบียนรายชื่อร่วม
ตรวจราชการ 
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2. เลือกรอบการตรวจราชการ จาก drop down list  แล้วกดเลือก 

 

 
 
3. กรอกข้อความตามหัวข้อการลงทะเบียนให้ครบถ้วน  โดยการเลือกจังหวัดสามารถเลือกได้มากกว่า 
  1 จังหวัด แล้ว กดปุ่ม ถัดไป 

 
 
4. เลือกวันที่จะร่วมตรวจนิเทศ ในแต่ละจงัหวัดที่เลือก  
    เลือกประเด็นตรวจที่รบัผิดชอบโดยเลือกที่คณะ ก่อนจะปรากฏประเด็นในแต่ละคณะให้เลือก  
   เลือกความต้องการรถรับส่ง 
   แล้วกดปุ่มบนัทึก เป็นอันเสร็จสิ้น 
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5. หลังจากบันทึกแล้วสามารถตรวจสอบรายช่ือที่ลงทะเบียนได้จาก 

 
ทั้งนี้ Adminเขตจะเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อดังกล่าว และสามารถลบได้  
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B รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด (ตก.1) 
1. Log in เข้าสู่ระบบด้วย username password ที่ก าหนด 

 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว 
2.1 ต้องการเขียน / บันทึกรายงานลงระบบ เลือก “เพิ่มรายงานผลการตรวจราชการ” 

 

 
2.2 จากนั้นเลือกชนิดของรายงาน ในแต่ละรายงานจะก าหนดให้เลือกหวัข้อต่อมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานนั้น ๆ   
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เลือก  

 
2.3  เลือกเง่ือนไข รายงานที่จะท า ตาม dropdown list   กดถัดไป 

 
2.4 จะพบแบบฟอร์มส าหรับกรอกรายงาน (Text box)  สามารถพมิพ์ข้อความต่าง ๆ ลงไปได้ตามหัวข้อ  โดย
จ านวนบรรทัดในแต่ละข้อด้วยจะปรับให้อัตโนมัติ (สามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์ document อื่นมาวางได้ด้วย)    
และถ้าต้องการแนบไฟล์รายละเอียดอื่น ๆ ประกอบ สามารถด าเนินการได้ สูงสุด 3 ไฟล์  
หลังจากเสร็จสิ้น กดปุ่ม เพิ่มรายงาน เป็นอันเสร็จสิ้น 
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2.5  เมื่อลงรายงานแล้ว สามารถกลับไปตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลได้โดยเลือกชนิดของรายงาน จะปรากฏ
รายงานที่ส่งไปแล้วในตารางด้านขวา  

 
 

2.6 ต้องการแก้ไขรายการใด  เลือกด าเนินการที่รายการนั้น   

          - แก้ไขไฟล์อัพโหลด ให้กดรูป ดินสอ จะให้อัพโหลดไฟล์ใหม่ทับลงไปได้ 
          - ถ้าตอ้งการแก้ไขข้อมูลที่กรอกจาก Textbox ให้กด แก้ไขหากแก้ไขจะย้อนกลับไปที่กล่องtext box 
เพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมได้   หรือ หากกดปุ่มลบ เป็นการลบรายงานนั้นออกจากระบบ   

 
 

C รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดับเขต (ตก.2) 
ท าเช่นเดียวกับแบบ ตก. 1 เพียงแต่ในการเลือกเง่ือนไขเบื้องต้นจะไม่ต้องเลือกจังหวัด เนื่องจากเป็นรายงานใน
ระดับเขต 
หมายเหตุ  การใช้งานในส่วนนี้อยู่ระหว่างพัฒนา คาดว่าจะทันใช้งานในช่วงมีนาคม 2561 เป็นต้นไป   
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D  รำยงำนแบบรำยงำนข้อสั่งกำรของผู้ตรวจรำชกำร (แบบ ตก. 3) 
1. Log in เข้าสู่ระบบด้วย username password ที่ก าหนด 

 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว  
2.1 ต้องการเขียน / บันทึกรายงานลงระบบ เลือก “เพิ่มรายงานผลการตรวจราชการ” 

 

 
 
เลือก แบบ ตก. 3 ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ 
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  - เลือกจังหวัด รอบตรวจราชการ   
 - เลือกไฟล์เอกสาร เพื่ออัพโหลดเข้าสู่ระบบ แล้วกดเพิ่มรายงาน 
 
E  บทสรปุส ำหรบัผู้บรหิำร (Executive Summary)  
     ด าเนินการคล้ายกับการรายงานแบบ ตก. 3   
 
F  ไฟล์น ำเสนอสรุปผลกำรตรวจรำชกำรรำยจังหวัด 
อ านวยความสะดวกส าหรับการรวบรวมเอกสารการน าเสนอในการสรุปผลการตรวจของแต่ละจังหวัด ลักษณะ
จะเป็นการอัพโหลดไฟล์  ซึ่งสามารถน าเข้าได้มากกว่า 1 ไฟล์ และสามารถก าหนดชื่อเอกสารเพ่ือให้สะดวกใน
การใช้งาน 
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กำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



167 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กำรนิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัยได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล 
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกรมอนามัยเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention and Promotion Excellence) 
โดยมุ่งเน้นกระบวนการท างานมากกว่าติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome) ที่สามารถสะท้อนสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญและเป็นรูปธรรมต่อพ้ืนที่ และหน่วยปฏิบัติ ตลอดจน
เสนอปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญกลับไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงและให้การสนับสนุนต่อไป 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 พัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาภาคีเครือข่าย  
 1.2 กระตุ้นเตือน และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามโครงการส าคัญของกรมอนามัย ตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และงานตามพันธกิจที่กรมอนามัยรับผิดชอบ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.3 รับรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์
ของหน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการท างานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ 
2. กรอบกำรนิเทศงำน 

2.1 โครงการส าคัญตามนโยบายกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1) โครงการพระราชด าร ิ
2) โครงการส าคัญกรมอนามัย 

2.2 ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย 
1) ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กรมอนามัย

รับผิดชอบ 
2) ตัวชี้วัดตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตัวชี้วัดเน้นหนัก 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด

ติดตาม 3 ตัวชี้วัด) 
3) ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผน 

พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖0 – ๒๕๖๔) 
4) ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
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2.3 การบริหารจัดการ 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายและภาพรวม 
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) การจัดการข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม/Best Practices 

 2.4 ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.5 การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาผลการด าเนินงาน 
3. แนวคิดและหลักกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 

3.1 เน้นการนิเทศงานเชิงคุณภาพที่มุ่งหาค าตอบในการแก้ปัญหาในพื้นที่มากกว่าเชิงปริมาณ ซึ่งถือ
เป็นหัวใจส าคัญ 

3.2 ติดตาม ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานตลอดจนผลลัพธ์ตามภารกิจของหน่วยงาน นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน และแนวปฏิบัติ  

3.3 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค สาเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน 

3.4 รายงานผล และข้อเสนอแนะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
4. ระยะเวลำและรูปแบบกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 

4.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นิเทศงาน 1 ครั้ง ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕61  
4.2 ระยะเวลานิเทศงาน ๒ วัน โดยวันแรกเก็บข้อมูล วันที่ ๒ น าเสนอผลจากการนิเทศ 
4.3 นิเทศงานแบบไขว้หน่วยงาน  

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

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

2) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคกลาง และหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 
4, 5 และ 6 

3) นายแพทย์บัญชา ค้าของ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงาน
ศูนย์อนามัยที่ 7, 8, 9 และ 10  

4) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รับผิดชอบสายพื้นที่ภาคเหนือ และหน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 
1, 2 และ 3  
 6.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย เป็นรองประธานคณะนิเทศ  
 6.๓ ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน 9 กลุ่มส่วนกลาง (เฉพาะ
ประเด็นงานที่มีปัญหาในพื้นที่) เป็นผู้นิเทศ 
 6.๔ หัวหน้ากลุ่มวัย 5 กลุ่ม และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นผู้นิเทศ 
 6.๕ หัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานส่วนกลาง และกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ในพื้นที่
รับผิดชอบ เป็นผู้นิเทศงาน 



169 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 6.๖ ผู้ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน เป็นผู้นิเทศงาน 
 6.๗ ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน เป็นผู้นิเทศงานและเลขานุการ 
7. บทบำทหน้ำที่ 

7.1 คณะผู้นิเทศงำน 
1) ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของ

กรมอนามัยและแผนการตรวจนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัด และจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์เพ่ือประกอบช้ีแจงต่อหน่วยรับการนิเทศ 

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

3) น าเสนอผลการนิเทศงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อประธานคณะนิเทศ 
4) วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศของศูนย์อนามัย พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเลขานุการคณะนิเทศ ตามแบบรายงาน นอ.1 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาค เพื่อให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 
7.2 เลขำนุกำรคณะนิเทศ 

1) จัดท ารายละเอียดก าหนดการนิเทศงาน  
2) ประสานหน่วยรับการนิเทศ เพื่อเตรียมรับการนิเทศ และการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (ถ้ามี) 
3) จดบันทึกการนิเทศงาน 
4) รวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการบรรยายสรุป รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น

จากหน่วยรับการนิเทศ 
5) จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ เสนอหัวหน้าคณะนิเทศงาน เพื่อแจ้งผลการนิเทศแก่

ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการ หลังการนิเทศงานสิ้นสุด  
6) วิเคราะห์สรุปผลภาพรวมการนิเทศงานในแต่ละรอบ จัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหารทราบ 

เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และเผยแพร่ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพื่อ
เป็นการป้องปราม แก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที 
 

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

2. ผู้นิเทศงานจัดท ารายงานการนิเทศงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่งกองแผนงาน ภายหลังเสร็จสิ้น
การนิเทศงานในแต่ละรอบ ภายใน 3 วันท าการ   

3. เลขานุการคณะนิเทศงานรวบรวมรายงาน  วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปน าเสนอผู้บริหารทราบ 
ภายใน 7 วันท าการ 
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9. กรอบแนวทำงกำรนิเทศงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
9.1 สรปุประเดน็กำรนเิทศงำนกรมอนำมัย ประกอบดว้ย โครงกำรส ำคญั/ตัวชี้วดัตรวจรำชกำร เน้นหนัก/ตัวชี้วัดตรวจรำชกำร ตดิตำม/ตวัชี้วัดแผน

ยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข ระยะ 20 ปี (ดำ้นสำธำรณสขุข)/ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี กรมอนำมัย/ตวัชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำร (PA) ของหน่วยกรมอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

กลุ่มสตรี
และเดก็
ปฐมวัย 

กำร
พัฒนำ
สุขภำพ
กลุ่มสตรี
และเดก็
ปฐมวัย 
 

1. โครงการตัง้ครรภ์
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย 
2. โครงการครอบครัว
คุณภาพเพื่อลูกน้อย
พัฒนาการสมวัย
เตรียมพร้อมสู่วยัเรียน 
3. โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะเด็กปฐมวัยบูรณา
การอย่างมีส่วนร่วม 
4. โครงการเด็กปฐมวัย
สูงดีสมส่วน ปี 2561 

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 
ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board 

คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจัดการการตัง้ครรภ์เสี่ยง และลด

ปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง 

(PPH, PIH) 

1  2 1 1.1 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 

  2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย (รอ้ยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 
9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าชา้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการ
ติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

2  3 2 1.2 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

   3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 
เดือน มีพัฒนาการสมวัย 

    1.2 
(ตัวชี้วัด
ร่วม)  

(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
  4 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 

เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

    1.2 
(ตัวชี้วัด
ร่วม)  

(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
  5 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูง

เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและ
การขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

3  4 3 1.2 
(ตัวชี้วัด
ร่วม)  

(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 

  6 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผ ุ    4  
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

กลุ่มวัย
เรยีน 

กำร
พัฒนำ
สุขภำพ
กลุ่มวัย
เรียน
และ
วัยรุ่น 
- กลุ่ม

วัย
เรียน 

 

5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
เพิ่มโอกาสเรียนรู้ตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้

7 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ 
(cavity free) (ร้อยละ 54) 
1) สร้างการมีสว่นร่วมกับ สพป./ภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ 

4  8 5 1.4  
(ศอ. 1, 2, 
4, 5, 7, 

ศท.) 
 

 6. โครงการเด็กวัยเรยีน
สูงดีสมส่วน แข็งแรง 
และฉลาด 

7. โครงการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านสติปญัญา
และสายตา (เด็กไทย
สายตาดี) 

8. โครงการเสริมสร้าง
พฤตกิรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงการตั้งครรภ์
ของเด็กวัยเรียน 

23. โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

8 ร้อยละของเดีกวัยเรยีน สูงดีสมส่วน   3 
(ทกุเขต) 

6  1.3 (ศอ. 
11, ศอช., ) 

 9 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรม
ทางกาย และทันตสุขภาพ 

   6  
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

  23.1 ส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเดก็และเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

23.2 ส่งเสริมเลี้ยงดู
ลูกตาม “ค าสอนพ่อ” ใน
พื้นที่ความมั่นคงและ
หมู่บ้านยามชายแดนอัน
เนื่องจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์พระบรม
นาถและการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (พมพ. และ 
กพด.) 

       

กลุ่มวัยรุน่ กำร
พัฒนำ
สุขภำพ
กลุ่มวัย
เรียน

9. โครงการการป้องกัน
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 

10. โครงการขบัเคลื่อน
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการ

10 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
ปี 1,000 คน) 
1) ด าเนินการตาม พรบ. การปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559  

5  9 7 1.5  
(ศอ. 3, 8, 

9, 10) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

และ
วัยรุ่น 
- กลุ่ม
วัยรุ่น 

 

เจริญพันธุ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2560-2569)ว่า
ด้วยการส่งเสริมการ
เกิดและการ
เจริญเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ 

11. โครงการวัยรุ่นไทย
สูงดีสมส่วน สาวไทย
แก้มแดง 

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน 
(YFHS) และอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ ์

3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุน่ลดลง เน้น 
การคุมก าเนิดกึง่ถาวร 

 11 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ10-14 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี  พันคน 

   8  

 12 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ า  ในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ป ี

   9  

  13 ร้อยละของวยัรุ่น 15-18 ปี สงูดีสมส่วน และ
อาย ุ19 ปี มีสว่นสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

   10  

กลุ่มวัย
ท ำงำน 

กำร
พัฒนำ
สุขภำพ
กลุ่มวัย
ท ำงำน 

12. โครงการคนไทยวัย
ท างาน ยุค 4.0 หุ่นดี 
สุขภาพด ี

13. โครงการ การ
ส่งเสริมสุขภาพและ

14 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 
ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

 4 
(เฉพาะ
เขต 1, 
5, 6, 
10, 
12) 

10 11 1.6 (ศอ.9, 
สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

พัฒนาระบบเฝา้ระวัง
สุขภาพวัยท างาน 

23. โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
23.3 สืบสานพระ

ราชปณิธาน
สมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 

23.4 ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน
แห่งชาต ิ

15 ร้อยละของวัยท างานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พงึ
ประสงค์ 

   12  

กลุ่ม
ผู้สูงอำย ุ

กำร
พัฒนำ
สุขภำพ
กลุ่ม
ผู้สูงอำย ุ

14. โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
และป้องกันภาวะ
สมองเสื่อมใน
ผู้สูงอาย ุ

16 ร้อยละต าบลทีม่ีระบบ Long Term Care 
ผ่านเกณฑ์  (ร้อยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, 
Care plan 
2) เพิ่มการเบกิจ่ายของกองทุน LTC 

6  11 13 
อายุคาดเฉลี่ย
ของการมี
สุขภาพดี 
(Health-

1.7  
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

 15. โครงการพฒันา
ระบบการดูแลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน 

16. โครงการบูรณาการ 
การพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดแูล
สุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุ   ภายใต้
แผนงานทันต
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 – 
2565 

Adjusted 
Life 
Expectancy 
: HALE) 

17 ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้
งาน อย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ 

   14  

  17. โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการการ

18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital 
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน

ขึ้นไป ร้อยละ 100 

12  23  1.8  
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

สาธารณสุขสู่ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

18. โครงการพฒันา
คุณภาพการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
และการบังคับใช้
กฎหมายว่าดว้ย
การสาธารณสุข 

19. โครงการเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษ
อากาศ 

20. โครงการน้ าบริโภค
ปลอดภัยและ
สุขอนามัยของ
ประชาชน 

22. โครงการพฒันา
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ในพื้นที่เศรษฐกจิ
พิเศษและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก 

2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 50 

3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก 
ร้อยละ 20 

4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  
อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 

5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN 
Hospital  

6) พัฒนา Model Development 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

23. โครงการพฒันา
คุณภาพชีวิตด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทาง
พระราชด าร ิ
23.5 พัฒนาการ
จัดการน้ าในพื้นที่
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

กลุ่ม KISS - 24. โครงการพฒันาและ
ขับเคลื่อนการอธิ
บาลระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

24.1 พัฒนาระบบเฝ้า
ระวัง การ
จัดการความรู้ 
และนวัตกรรม
ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ

26 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มี
ผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย 1 เรือ่ง 

    2.5 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
27 ระดับความส าเร็จของหน่วยงาน มีนวัตกรรม 

(Innovation Base) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
    2.6 

(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
28 ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครฐัที่น าสินค้า

และบริการ (Product Champion) ของกรม
อนามัยไปใช ้

  17   
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

และอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

29 ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย
ภาครัฐที่น าสินค้าและบริการ (Product 
Champion)ของกรมอนามัยไปใช ้

  18   

30 จ านวนงานวจิัย ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมที่ถกูน าไปใช้ประโยชน์ 

  19   

กลุ่ม Law - 24.2 พัฒนาและ
ขับเคลื่อน
กฎหมาย 
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

       

สขรส. / 
ศนูย์
สื่อสำร
สำธำรณะ 

- 24.3 การสร้างความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพและ
พัฒนาระบบ
การสื่อสาร 

       

กลุ่ม FIN - 25.โครงการพฒันาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 องค์กร
คุณภาพคู่คุณธรรม 

31 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     2.4  
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

25.3 การพัฒนา
กระบวนการ
บริหาร
การเงินการ
คลังและ
งบประมาณ 

กลุ่ม HR - 25.2 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 

25.4 ส่งเสริมการ
พัฒนาและ
บริหารการ
ด าเนินงาน
ด้วยคุณธรรม
และความ
โปร่งใส 

32 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสูร่ะดับบุคคล 

    2.1 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
33 ร้อยละการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน
สังกัดกรมอนามยั 

    2.2 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
34 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) เฉพาะหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment: EBIT) 

   21 
คะแนนการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
ตามระบบ ITA 
โดย ปปท. 

2.3 
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
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Cluster 
 

ประเด็น
หลกั 

โครงกำรส ำคญั ล ำดบั
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด  
และประเด็นตรวจรำชกำรที่มุง่เนน้ (ส ำหรับ

ตัวชีว้ัดตรวจรำชกำรเน้นหนัก) 

ประเภทของตวัชี้วัด 
ตรวจ

รำชกำร 
เน้นหนกั 

ตรวจ
รำชกำร  
ติดตำม 

ยุทธศำสตร์ 
20 ปี  
(ด้ำน

สำธำรณสุข) 

แผน
ยุทธศำสตร ์
5 ป ีกรม อ. 

ค ำรบัรองฯ 
(หนว่ยงำน
ภูมิภำค) 

กพร. - 25.1 พัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 
(PMQA) 

35 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสงู (องค์กรคุณภาพคูคุ่ณธรรม) 
ตามแนวทาง PMQA 

   20 
การผ่าน
เกณฑ์
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 
(PMQA) 

2.8  
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 

 36 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/ คุณภาพการท างาน [PMQA 
หมวด 6 (LEAN)] 

    2.9  
(ศอ. 1-12, 
ศอช., ศท., 

สสม.) 
 

9.2 กำรบริหำรจัดกำร 
1) การเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายและภาพรวม 
2) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) การจัดการข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม/Best Practices 

9.3 ปัญหำอุปสรรค และข้อขัดข้องในด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
9.4 กำรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน 
9.5 กำรขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 
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ภำคผนวก 
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ปฏิทินงำนตรวจรำชกำร ประจ ำปี 2561 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 จดัท ำแผนกำรตรวจรำชกำรฯ(ต.ค. – พ.ย. 60) 
1.1 ประชุม TBM สตร. : -ก าหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                                 เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ 
                               - ก าหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 60 
 

 

สตร. ,กองตรวจฯ , 
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจราชการปี 2561 
(เน้นให้กรม/ส านักที่เกี่ยวข้องเตรียม Template ตวัชี้วัดและประเด็นให้
พร้อม) 

5 ต.ค.60  สตร. ,กองตรวจฯ, 
กรมวิชาการและ
ส านักใน สป. 

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดท าค าสั่ง คกต. 4 คณะ  / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ 

 

1-31 ต.ค.60 กองตรวจฯ ,คกต. 

1.4 ประธาน คกต. แต่ละคณะ น าเสนอ กรอบประเด็นการตรวจราชการของ
แต่ละคณะ ในการประชุม TBM (เพื่อพิจารณารว่มกัน เพิ่มเติม) 

พ.ย.60 ประธาน และเลขานุการ 
คกต. 4 คณะ 

1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2561 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน 14 พ.ย. 60 หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.6 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงาน 

ต.ค.-พ.ย.60 กองตรวจฯ,เขต
สุขภาพที่ 1-12, 
กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

1.7 จัดท าค าสัง่แต่งตัง้ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และ
หน่วยงานใน สป. รวมทั้งผูร้่วมทีมตรวจฯ จากเขต/จังหวัด  (สป.) 

ต.ค – พ.ย.60 กองตรวจฯ 

1.8 จัดท าคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 
2561 

พ.ย.-ธ.ค. 60 กองตรวจฯ 

1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2561 
     (Tele- Conference) 

28 พ.ย. 60 สตร. / กองตรวจฯ 

1.10 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12  

ธ.ค. 60-ม.ค. 61 เขตสุขภาพที่  
1-12 

1.11 กรมวิชาการและส านักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพรอ้มของผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการและทีมสนับสนุนการตรวจราชการ 

ธ.ค. 60 กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

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

 รอบที่ 1 
 รอบที่ 2 

 
ธ.ค.60-มี.ค.61 
พ.ค.-ส.ค.61 

  
ทีมตรวจราชการ 
ทีมตรวจราชการ 

ขั้นที่ 3 รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ 
 

   

     (1) ทีมตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม
ภายใน 7 วันหลงัการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรอืแต่ละไตรมาส 
(ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1: ธ.ค.60-มี.ค.61 
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.61 

ทีมตรวจราชการ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.61 
รอบ 2 : ส.ค.61 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.1,2,3 ) 
ส่งใหก้องตรวจราชการ เพื่อสง่ให้ คกต.4 คณะ ประมวลผลในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 ภายใน 20 
เม.ย.61 

รอบ 2 ภายใน 15 
ส.ค. 61 

หัวหน้างานตรวจ
ราชการ 

     (4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพือ่ประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.61 
รอบ 2 : ส.ค.61 

กองตรวจราชการ 

     (5) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คกต.) 4 คณะ พิจารณา 
กลั่นกรอง ประมวล สรุป และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.61 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.61 

คกต. 
  
  
 

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(หมายเหตุ  สรปุผลรอบที่ 1 จดัภายในกระทรวงฯ 
              สรุปผลรอบที่ 2  จัดภายนอก  โดย ช่วงเช้าเป็นการน าเสนอ
สรุปผลของแตล่ะคณะ (ปลัดเป็นประธาน)   และช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงตัวชี้วัด
และแนวทางการตรวจราชการ ป ี2562 ) 

รอบ 1 : 8 พ.ค. 61 
  รอบ 2 : 10 ก.ย.61 

กองตรวจราชการ 

3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.61 
รอบ 2 : ก.ย.61 

กองตรวจราชการ 

3.4จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปงีบประมาณ  2561 และเผยแพร ่ รอบ 1 : มิ.ย.61 
รอบ 2 : ต.ค.61 

คกต./กองตรวจฯ 

4. กำรขบัเคลื่อนระบบตรวจรำชกำร 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  

1-10 ต.ค. 60 กองตรวจราชการ 

4.2 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ    
หมำยเหตุ  ประเด็นส าคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดท าแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ 

(ระบบสนับสนุนการตรวจราชการ 
- การจดัเตรียมทมีและเตรียมความพร้อมของผูท้ าหน้าทีต่รวจ

ราชการ/ผู้นิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- การพัฒนาศกัยภาพผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการ/สนับสนุนการ

ตรวจราชการ  (ด าเนินการโดย กองตรวจราชการ) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 

อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 ครั้ง 

กองตรวจฯ 
คกก.ขับเคลื่อนฯ 
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ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ กระทรวงสำธำรณสุข  
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2561 รอบที ่1 และ 2 

 

เขต 
สุขภำพที ่

จังหวดั 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 2 

1 เชียงราย 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
พะเยา 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 

 แม่ฮ่องสอน 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
 น่าน 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 

เชียงใหม ่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ล าพูน 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
แพร ่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
ล าปาง 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 

2 อุตรดติถ ์ 10-12 มกราคม 2561  
พิษณุโลก 17-19 มกราคม 2561  
สุโขทัย 24-26 มกราคม 2561  
เพชรบรูณ์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  
ตาก 21-23 กุมภาพันธ์ 2561  

3 ก าแพงเพชร 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
 ชัยนาท 24-26 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
 นครสวรรค ์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
 พิจิตร 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 8-10 สิงหาคม 2561 
 อุทัยธาน ี 14-16 มีนาคม 2561 15-17 สิงหาคม 2561 

4 สระบุร ี 17-19 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
 พระนครศรีอยุธยา 24-26 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
 อ่างทอง 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 27-29 มิถุนายน 2561 

 นครนายก 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
 สิงห์บุร ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
 ลพบุร ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
 นนทบุรี  7-9 มีนาคม 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
 ปทุมธาน ี 14-16 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 

5 สุพรรณบรุ ี 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
สมุทรสงคราม 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
ราชบุร ี 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
เพชรบรุ ี 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
นครปฐม 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
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เขต 
สุขภำพที ่

จังหวดั 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 2 

สมุทรสาคร 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
ประจวบคีรขีันธ์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
กาญจนบรุ ี 7-9 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 

6 
 
 
 

จันทบุร ี 13-15 ธันวาคม 2560 2-4 พฤษภาคม 2561 
สระแก้ว 20-22 ธันวาคม 2560 9-11 พฤษภาคม 2561 
ปราจีนบุร ี 27-29 ธันวาคม 2560 16-18 พฤษภาคม 2561 
สมุทรปราการ 10-12 มกราคม  2561 23-25 พฤษภาคม 2561 
ระยอง 17-19 มกราคม 2561 6-8 มิถุนายน 2561 
ชลบุรี 24-26 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
ตราด 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
ฉะเชิงเทรา 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 27-29 มิถุนายน 2561 

7 
 
 

 

กาฬสินธุ ์ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
มหาสารคาม 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ร้อยเอ็ด 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
ขอนแก่น 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 

8 นครพนม 9-12 มกราคม 2561 5-8 มิถุนายน 2561 
สกลนคร 16-19 มกราคม 2561 12-15 มิถุนายน 2561  
เลย 23-26 มกราคม 2561 19-22 มิถุนายน 2561 
บึงกาฬ       30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 3-6 กรกฎาคม 2561 
หนองบัวล าภ ู 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 10-13 กรกฎาคม 2561 
หนองคาย 6-9 มีนาคม 2561 17-20 กรกฎาคม 2561 
อุดรธาน ี 13-16 มีนาคม 2561  31 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2561 

9 นครราชสีมา 17-19 ม.ค. 61 20-22 มิ.ย. 61 
ชัยภูมิ 14-16 มี.ค. 61 27-29 มิ.ย. 61 
บุรีรัมย ์ 24-26 ม.ค.61 4-6 ก.ค. 61 
สุรินทร ์ 21-23 ก.พ. 61 11-13 ก.ค. 61 

10 อุบลราชธาน ี 5-7 ก.พ. 61 13-15 มิ.ย. 61 
ศรีสะเกษ 14-16 มี.ค. 61 6-8 มิ.ย. 61 
ยโสธร 7-9 มี.ค. 61 11-13 ก.ค. 61 
อ านาจเจริญ 19-21 ก.พ. 61 20-22 มิ.ย. 61 
มุกดาหาร 24-26 ม.ค.61 4-6 ก.ค. 61 

11 พังงา 13-15 ธันวาคม 2560 6-8 มิถุนายน 2561 
กระบี ่ 20-22 ธันวาคม 2560 13-15 มิถุนายน 2561 
ภูเก็ต 10-12 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
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เขต 
สุขภำพที ่

จังหวดั 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 1 
ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณปีกติ 

รอบที่ 2 

 สุราษฎร์ธาน ี 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
นครศรีธรรมราช 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
ระนอง 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ชุมพร 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 

12 ตรัง 10-12 มกราคม 2561  
พัทลุง 17-19 มกราคม 2561  
สตูล 24-26 มกราคม 2561  
ยะลา 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ปัตตาน ี 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  
นราธิวาส 21-23 กุมภาพันธ์ 2561  
สงขลา 7-9 มีนาคม 2561  

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ .......................................................... 
      หัวข้อ..................................................................... 

จังหวดั..................................  เขตสุขภำพที่.................  ตรวจรำชกำรวันที่........................................... 
 

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

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

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

 

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

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

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

5 ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

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

 

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

 

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

แบบ ตก. 1 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับเขตสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ .......................................................... 

หัวข้อ..................................................................... 
เขตสขุภำพที.่..................................รอบที่................................ 

 
1. ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 

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

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

............................................................................................................................................................. 
3. กำรด ำเนนิงำน/ผลกำรด ำเนนิงำนตำมมำตรกำรส ำคญั 

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

.....................................................................................................................................................................  
4. สรปุประเดน็ส ำคัญทีเ่ปน็ควำมเสี่ยงต่อกำรท ำใหก้ำรขบัเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไมป่ระสบ

ควำมส ำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ 
จำกกำรตรวจตดิตำม 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

5. ปญัหำ อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะทีใ่ห ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าทีต่รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผูบ้รหิำร / ต่อระเบยีบ  กฎหมำย 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

7. นวัตกรรมทีส่ำมำรถเปน็แบบอยำ่ง (ถ้ามี) 
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 

     ผู้รายงาน....................................................................................... 
     ต าแหน่ง......................................................................................... 
     วัน/เดือน/ปี................................................................................... 

      โทร..................................... e-mail………………………………………… 

แบบ ตก. 2 



190 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบและค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………. 
 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘" 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      (ฉบับ
ที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      (ฉบับ
ที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี ้

“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในหน่วยงานของรัฐ 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(๑) ราชการบริหารส่วนกลางราชการบริหารส่วนภูมิภาคราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง

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

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี 
“อธิบด”ี หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 

ข้อ๖ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของกำรตรวจรำชกำร 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี ้
(๑) เพื่อชี้แจง แนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและแผนต่างๆของชาติ และ
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบ
ข้อบังคับประกาศมติของคณะรัฐมนตรีและค าสั่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นไปตามความมุ่งหมายวัตถุประสงค์
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินแผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติหรือวาระแห่งชาติหรือไม่ 

(๓) เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรครวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขความคิดเห็นและความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน 

(๕) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
พื้นที ่

ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือ
ตามที่ได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตร ี

แผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคหนึ่งให้จัดท าตามรอบปีงบประมาณ  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
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ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรมแผนการตรวจ
ราชการประจ าปีของกรมต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง 

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

เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใดให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อยุตินั้น 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้
สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของ
กระทรวงในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรม    ใน
ฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีที่ต้องตรวจติดตามแผนงานงานและโครงการในเรื่อง
เดียวกันให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อ ๑๑ การแบ่งพื้นที่การตรวจราชการให้เป็นไปตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
 

หมวด๒ 
อ ำนำจและหน้ำที่ของผูต้รวจรำชกำร 

……………………………….. 
 

ข้อ ๑๒ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ๗ให้ผู้ตรวจราชการมี
อ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคบัประกาศมติของคณะรัฐมนตรีหรือค าสั่งของนายกรัฐมนตร ี

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ 
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อนหากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรงและเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณา      
โดยด่วน 
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(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจงให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่ อได้รับการ
ร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควรโดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจและรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช้ีแจงแนะน าหรือปรึกษาหารือร่วมกัน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดย

พลันในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวได้ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตผุลให้ผู้ตรวจราชการทราบและให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการและมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด๔ 

ข้อ ๑๕ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพส านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายมี
อ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการและจะให้มีรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ด้วยก็ได ้

ในกรณีมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาจขอก าหนดให้มี
ต าแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได ้

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี ้

ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปในสถานที่

ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(๒) จัดเตรียมบุคคลเอกสารหรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะ

ให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได ้
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไว้ก่อนหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 

หมวด๓ 
กำรรำยงำนและกำรด ำเนินกำรตำมผลกำรตรวจรำชกำร 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ๑๘เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราวให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการดังต่อไปนี ้
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(๑) กรณีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีให้รายงานถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
และในกรณีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี หรือ              รอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการหรือก ากับการบริหารราชการส านักนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับดูแลเขตพ้ืนที่เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ที่รับผิดชอบและในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ     ให้สรุป
รายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานถึงอธิบดีและในกรณีที่อธิบดีเห็นว่ามีปัญหา
ส าคัญให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไปในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดท ารายงานที่จะคอยติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องและถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด       ให้
รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณา
สั่งการต่อไป 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ๑๐ให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมแล้วแต่กรณีพิจารณาประมวลผล วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกันและน ารายงานเสนอแนะผู้มีอ านาจหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ
ทราบหรือพิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณ ี

ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้งถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหาอุปสรรคหรือแนวโน้มที่
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวมหรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือ
แผนงานให้รีบจัดท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น
เพื่อด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็วแล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
จากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการด าเนินการ
หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งและในกรณีที่ยังมิได้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ดังกล่าวภายในเวลาอันสมควรส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบหรือกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอค า
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอ านาจให้ผู้ตรวจราชการด าเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นและ
ให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการให้จัดท าโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคโดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได ้
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ในกรณีที่ได้แนะน าหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปค าแนะน าและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย 

 
หมวด ๔ 

มำตรฐำนในกำรปฏบิตัหิน้ำที่และจริยธรรมของผูต้รวจรำชกำร 
…………………………………….. 

 
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนและท าหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอื่นตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถรวดเร็วทันเหตุการณ์ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วยและให้น าความในข้อ๑๘มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆจากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมวด๕ 

สมุดตรวจรำชกำร 
………………………………… 

 
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจ า ณส า

นักงานหรือที่ท าการ 
หน่วยของรัฐอื่นที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งจะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ

ตามที่เห็นสมควรหรือจ าเป็นก็ได ้
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่องดังต่อไปน้ี 
(๑) วันเดือนปีที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจโดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่งานหรือโครงการที่

ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดย

รีบด่วนและได้แนะน าหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 
(๔) การด าเนินการของผู้รับการตรวจ 
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ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่ส านักงานหรือที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการพร้อมทั้งลงลายมือชื่อต าแหน่งและวันเดือนปี
ที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้วอาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอื่นในเขตท้องที่เดียวกันก็ได้แต่ต้องบันทึก
อ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ๒๕ในกรณีที่สามารถ
ด าเนินการได้โดยทันทีให้รีบด าเนินการโดยไม่ชักช้าแล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถด าเนินการได้ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการตามข้อ๒๕ให้ผู้รับการตรวจจัดท าส าเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจราชการและ
ผลการด าเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานครให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

 
บทเฉพำะกำล 

…………………………… 
 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบน้ี 

ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่งและยังมิได้มีการปรับปรุงระเบียบ
ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี ้

ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วนัที ่11 สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พันต ารวจโททักษิณชินวัตร 
(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัฐมนตร ี

 
หมำยเหตุ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่๑๒๒ตอนพิเศษ๗๖งวันที่๕กันยายน๒๕๔๘ 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสขุ 

ที่  1479/๒๕60 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1826/2559  ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ     เพื่อท า
หน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  
 เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพิ่มขึ้น รวมถึง  
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 1826/2559 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
 

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

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

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

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

หลักประกันสขุภาพ 
กรรมการ 

24. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบปฐมภูมิ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และหมอครอบครัว  

กรรมการ 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

กองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพื้นที่  เพื่อเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงานส่วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพื่อให้การตรวจราชการในพื้นที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     16    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
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ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิรลิักษณ ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซ้าย 

(นางศิริพร  ล่ันซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ส ำเนำคู่ฉบบั 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  1674/๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน    
ร่วมสมัย  เป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ และการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตาม
เป้าหมาย  และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลัก ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีด้วย   

เพื่อให้การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องตามนโยบายและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อ
ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี ้

คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คณะที ่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
๑. ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม  
๒. ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ ก ากับ  

ติดตาม และประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ 
๓. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
5. ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    20    พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

 

  
ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิรลิักษณ ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลัน่ซ้าย 

(นางศิริพร  ล่ันซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เอกสำรแนบทำ้ย 
ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 1674/2560  ลงวนัที่ 20 พฤศจกิำยน 2560 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดแผนและตดิตำมผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (คกต.) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 1 : กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค และกำรจดักำรสุขภำพ 
 

1. นายณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ประธาน 
2. นายไพศาล  ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
3. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 รองประธาน 
4. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
5. นายยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
6. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
7. นางสุมาลี  จรงุจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
8. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
9. นางจิราภรณ์  อุ่นเสียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 

10. นางสุนันทา  กาญจนพงศ ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
กรมอนำมัย   
11. นายนุกูลกิจ  พุกาธร รองผู้อ านวยการกองแผนงานกรมอนามัย กรรมการ 
12. นายธีรชัย  บุญยะลีพรรณ 

 
รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย 

กรรมการ 

13. นายบุญฤทธิ์  สุขรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพนัธุ์ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

14. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

15. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 

16. นางศรีสุดา ลีละศิธร  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษกรมอนามัย กรรมการ 
17. นางปรียานุช บูรณะภักด ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นางวิมล  บ้านพวน รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์   นายแพทย์เช่ียวชาญ 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 
 

20. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ 
กรมอนามัย 
 

กรรมการ 

21. นายสุทิน... 
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21. นายสุทิน ปุณฑริกภักด์ิ  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                   
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิกรมอนามัย 

กรรมการ 

22. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

23. นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 

กรรมการ 

24. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์    นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 

กรรมการ 

25. นางกรกมล นิยมศิลป ์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมอนามัย กรรมการ 
26. นางกันยา  บุญธรรม ทันตแพทย์ช านาญการ 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
กรรมการ 
 

27. นางนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการกรมอนามัย กรรมการ 
28. นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล 

 
นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 

กรรมการ 

29. นายกิตติ  ลาภสมบัติศิร ิ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
30. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น  

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 

31. นางสาวชญาณี  ศรีวรรณ   
 

นักวิชาการสาธารณสุข  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

กรรมการ 

32. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

กรรมการ 

33. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์  
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
ส านักอนามัยสิง่แวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

34. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย 

กรรมการ 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   
35. นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ   

 
ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

36. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรตัน์  
 

หัวหน้ากลุ่มคลินิก  
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

37. นางพรพิศ  กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร ์
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

38. นางสาวกอกุล ใสสกุล 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

กรรมการ 

39. นายพรเทพ... 
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39. นายพรเทพ  ล้อมพรหม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

40. นายสุชาติ  เลาบริพัตร ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

41. นางปิยะฉัตร  ปาลานุสรณ์ หัวหน้างานตรวจราชการและนิเทศงาน 
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

42. นายฆณายุทธ  ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

กรมควบคุมโรค  
43. นายนคร เปรมศร ี ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  กรมควบคมุโรค กรรมการ 
44. นางวัชรี  แก้วนอกเขา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

45. นางสาวบวรวรรณ  ดิเรกโภค นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านกัระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

46. นางผลิน  กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรรมการ 
47. นายสุขสันต์  จิตติมณ ี รองผู้อ านวยการส านักวัณโรค  กรมควบคมุโรค กรรมการ 
48. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู ้

ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

49. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

50. นายดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
51. นางจุรีพร  คงประเสริฐ นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

52. นางสาวสุมนี  วัชรสินธุ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

53. นางเมตตา ค าพิบูลย ์
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

54. นางสาวอีสตีน่า อุสนุน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

55. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

56. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

57. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

58. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรต ิ
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

59. นายปัญณ.์.. 



204 

คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

59. นายปัญณ์  จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

60. นายชาญยุทธ์ วิหกโต 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

61. นางสาวณัฐกฤตา  บริบูรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

62. นายโสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

63. นายอัมภัส  วิเศษโมรา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

64. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

65. นายสมาน  ฟตูระกูล ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

66. นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง นักวิชาการสาธารสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

67. นางพรทิพย์ เข็มเงิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

68. นางสาวณราวดี ชินราช   
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

69. นางสาวพรทิพย์  ศิริภานุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
70. นางสุจิตรา  บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

71. นางสาวดาริกา  มุสิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

กรมสขุภำพจติ 
72. นางอัมพร  เบญจพลพิทักษ ์ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
73. นางสาวกนกเนตร รัตนจันท 

 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

74. นายอาทิตย์  พันเดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและทอ้งถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

75. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

กรมการแพทย.์.. 
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กรมกำรแพทย ์
76. นายเกษม เสรีพรเจริญกุล 

 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กรรมการ 

77. นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

 
กองบรหิำรกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

78. นายธีรพงศ์  ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

79. นายประสิทธิชัย มั่งจิตร รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

80. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

81. นางณปภัช นฤคนธ ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

82. นางสาวพวงผกา มะเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

ส ำนักงำนบรหิำรยุทธศำสตร์สุขภำพดีวิถีไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
83. นายยงยศ ธรรมวุฒ ิ

 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีไทยส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

กรรมการ 

84. นางเอื้อมพร  จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

กองสำธำรณสุขฉุกเฉิน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  
85. นายภูมินทร์  ศิลาพันธ์ รองผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

86. นายสุทัศน์  กองขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

87. นายวสันต์  สุทธิสงวน นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

88. นางสาวภัสรา  สอาด นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

ฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
89. นายสราวุฒิ  บุญสุข ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี กรรมการและเลขานุการ 
90. นางจารุภา  จ านงศักด์ิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการและเลขานุการ 

91.นางสาวลภสัรดา... 
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91. นางสาวลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

กองตรวจราชการ 
กรรมการและเลขานุการ 

92. นางพรอนันต์  กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที ่9 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

93. นางศิริเพ็ญ ตลับนาค 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

94. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารสัอธิวัฒน์ 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ชว่ยเลขานุการ 

95. นางรัตติยา  ฤทธิรงค ์
 

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสำรแนบทำ้ย 
ค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุขที่ 1674/2560  ลงวนัที่ 20 พฤศจกิำยน 2560 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรก ำหนดแผนและตดิตำมผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข (คกต.) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 2 : กำรพฒันำระบบบริกำรสุขภำพ 
 

1. นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 ประธาน 
2. นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที ่1 รองประธาน 
3. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 

กรมกำรแพทย ์   
4. นายกุลพัฒน์  วีรสาร ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย ์

กรมการแพทย ์
กรรมการ 

5. นายภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย ์

กรรมการ 

6. นายพันศักดิ์  อัศววงศ์เกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย ์

กรมการแพทย ์

7. นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

8. นางจุฑาภรณ์  บุญธง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร  เฮงรัศม ี นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ์

กรรมการ 

10. นายวิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

11. นายสกานต์  บุนนาค นายแพทย์เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

12. นายศุภวัชร  บุญกษิดิ์เดช นายแพทย์ช านาญการ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

13. นางสายจินต์  อิสีประดิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง)  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

14. นายวรภัทร  วงษ์สวัสดิ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

15. นายอังกูร  ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย ์

กรรมการ 

16. นางระเบียบ... 
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16. นางระเบียบ  โตแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย ์

กรรมการ 

17. นายอากาศ  พัฒนเรืองไล นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

18. นางอ าไพพร  ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

19. นางสาวศิวาพร  สังรวม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

20. นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

21. นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

22. นางปฐมพร  ศิรประภาศิร ิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย ์

กรรมการ 

23. ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

24. นายประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสงัฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

25. นายธงธน  เพิ่มบถศร ี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายเกษม  เสรีพรเจริญกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

27. นายสมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

28. นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน 
ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

29. นายพจน์  อินทลาภาพร นายแพทย์เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย ์

กรรมการ 

30. นายรัฐภูมิ  ชามพูนท นายแพทย์เช่ียวชาญ 
โรงพยาบาลพิษณุโลก   

กรรมการ 

31. นายณรงค์  อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย ์ กรรมการ 
32. นางนฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ

ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

    33. นายรัฐพงษ์... 
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33. นายรัฐพงษ์  บรุีวงษ ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

กรรมการ 

34. นายชาติชาย  คล้ายสุบรรณ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 

กรรมการ 

35. นางนริศรา  แย้มทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ ส านักวิชาการแพทย์ 
กรมการแพทย ์

กรรมการ 

กรมสขุภำพจติ   
36. นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ ์

 
ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

37. นางพรทิพย์  ด ารงปัทมา 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

กรมควบคุมโรค   
38. นางผลิน  กมลวัทน์ 

 
ผู้อ านวยการส านักวัณโรคกรมควบคุมโรค กรรมการ 

39. นายสุขสันต์  จิตติมณ ี
 

รองผู้อ านวยการส านักวัณโรคกรมควบคุมโรค กรรมการ 

40. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู ้
ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

41. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค 
ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

42. นายดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค กรรมการ 
43. นางจุรีพร  คงประเสริฐ นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

44. นางสุมนี  วัชรสินธุ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

45. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

46. นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

47. นางสาวพรทิพย์  ศิริภานุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
48. นางสุจิตรา  บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

49. นางสาวดาริกา  มุสิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน  กรมควบคมุโรค 

กรรมการ 

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  
50. นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

51. นางสาวอัญชลี... 
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51. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธ ิ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

52. นายสมศักดิ์ กรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ   
53. นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ ์ (รก.) ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการ 

54. นางสาวณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

55. นายอาทิตย์ พันเดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

56. นางนภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช เภสัชกรช านาญการ ส านักยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

57. นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์
58. นางสาวนภวรรณ  เจนใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

กรรมการ 

กรมอนำมัย 
59. นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กรรมการ 
กองบรหิำรกำรสำธำรณสุข ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข  
60. นายธีรพงศ์  ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

61. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

62. นางณปภัช นฤคนธ ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

63. นางสาวไพร า  บุญญฤทธิ์ เภสัชกรช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

64. นางณัฎฐิณา  รังสินธุ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

65. นางสาวพวงผกา... 
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65. นางสาวพวงผกา มะเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

66. นางสมสินี  เกษมศิลป ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

67. นายจารุวัฒน์  บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

68. นายพิพัฒ  เคลือบวัง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 

กรรมการ 

69. นายสุธิต  คุณประดิษฐ ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน 

กรรมการ 

ส ำนักงำนสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
70. นางดวงดาว   ศรียากูล รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ 

และคลินิกหมอครอบครัว 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

กองตรวจรำชกำร ส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ  
71. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 

กองตรวจราชการ 
กรรมการและเลขานุการ 

72. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

73. นางโกสุม  สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

74. นางอรธนัท นิลวัตร 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส ำเนำคู่ฉบบั 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  1634/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที ่1-12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ด้วยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินภายใต้บริบทการบริหารราชการ
แผ่นดินร่วมสมัย  มุ่งเน้นให้การปฏิบัติราชการและการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย 
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้ก าหนดการตรวจราชการที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence 
เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และสามารถแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1 -12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
2. ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอยา่งต่อเนื่อง  และวิเคราะห์สถานการณ์ 

ความเสี่ยง หรือประเด็นส าคัญที่ควรก ากับ ติดตาม ก่อนลงตรวจราชการในพื้นที่ 
3. ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย   ตามที่มีกรณี

จ าเป็นโดยเน้นพื้นที่ที่มีประเด็นปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่จ าเป็นต้องนิเทศ ติดตาม ในพื้นที่ 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามขอบเขต

ภารกิจของกรม/ส านัก และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ด า เ นิ น ง าน ในพื้ นที่  และให้ข้อเสนอแนะเพื่ อการแก้ ไขปรับปรุ งและพัฒนางาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย  

6. รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละรอบ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพื่อเป็น
การป้องปราม แก้ไขปัญหา หรือให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที   

7. ประสานการด าเนินการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข        
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่    13   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 

 
 
 
 

ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ : ทั้งนี้รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการhttp://203.157.240.30/bie/home 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซ้าย 

(นางศิริพร  ล่ันซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

http://203.157.240.30/bie/home
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เอกสำรแนบทำ้ย รำยนำมผูแ้ทนกรมเพื่อแต่งตั้งเปน็ผูท้ ำหน้ำทีต่รวจรำชกำรระดบักรม เขตสขุภำพที่ 1 – 12  ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 กรมอนำมัย 
 (ส่วนกลำง)              
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กอง มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ เขตที่รับผิดชอบ 

1 นพ. ชัยพร 
พรหมสิงห ์

นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านส่งเสริม
สุขภาพ) 

ส านัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 1961 
0552 

0 2590 
4110 

0 2591 8147 chaipornpromsing@gmail.com 1) อัตราสว่นการตายมารดาไทย 
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ี
4) ร้อยละเด็กกลุม่อายุ 0-12 ปีฟนัดี
ไม่มีผุ (cavity free) 
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ
15-19 ปี 
6) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการ
ส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สงูอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์
7) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1 

2 นางปิยพร 
เสารส์าร 

รก.นักวิชาการ
สาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ (ดา้น
อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 

ส านัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 1783 
1956 

0 2590 
4151 

0 2590 8147 psaosarn@gmail.com 2 

3 ทพญ.ปิยะดา  
ประเสริฐสม 

ผู้อ านวยการส านกั
ทันตสาธารณสุข 

ส านักทันต
สาธารณสุข 

08 1252 
9940 

0 2590 
4212 

0 2590 4208 pprasertsom@gmail.com 3 

4 นางวมิล  
บ้านพวน 

รองผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยผู้สุง
อายุ 

ส านักอนามัย
ผู้สูงอาย ุ

09 7241 
9729 

0 2590 
4508 

0 2590 4501 vimol.b@anamai.mail.go.th 3 

5 นพ.สมพงษ์ 
ชัยโอภานนท์ 

รก.นักวิชาการ
สาธารณสุข
ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านโภชนาการ) 

ส านัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 1825 
2206 

0 2590 
4153 

0 2591 8147 dr.spc@hotmail.com 4 

6 นางณัฐวรรณ 
เชาวน์ลลิิตกลุ 

รก.นักวิชาการ
สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ 

ส านัก
โภชนาการ 

09 5384 
5974 

0 2590 
4327 

0 2590 4339 nutwan65@gmail.com 4 

7 นพ.ชลทิศ  
อุไรฤกษ์กุล 

รก.นักวิชาการ
สาธารณสุข

ส านัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 1942 
9484 

0 2590 
4145 

0 2591 8147 chonlatit_U@yahoo.com 5 

mailto:psaosarn@gmail.com
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กอง มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ เขตที่รับผิดชอบ 
ทรงคุณวุฒิ (ดา้น
ส่งเสรมิสุขภาพ) 

8 พญ.นภา
พรรณ  วิริยะ
อุตสาหกุล 

ผู้อ านวยการส านกั
โภชนาการ 

ส านัก
โภชนาการ 

08 1421 
1411 

0 2590 
4328 

0 2590 4339 napaphan.v@anamai.mail.go.th 6 

10 นพ.เอกชัย  
เพียรศรีวัชรา 

ผู้อ านวยการส านกั
ส่งเสรมิสุขภาพ 

ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 

09 1890 
4608  

0 2591 
8166  

0 2590 4463 ekachaipien@hotmail.com 7 

11 นพ.กิตติ 
ลาภสมบัติศิร ิ

ผู้อ านวยการส านกั
อนามัยผู้ส ูงอาย ุ

ส านักอนามัย
ผู้ส ูงอาย ุ

08 1682 
9668 

0 2590 
4503 

0 2590 4500 kittilarp@yahoo.com 8 

12 ทพญ.วรางค
นา เวชวธิ ี

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ส านักทันต
สาธารณสุข 

08 1402 
3088 

0 2590 
4118 

0 2590 4115 warangkana.v@anamai.mail.go.th 8 

13 นายประโชติ  
กราบกราน 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพเิศษ 

ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 1626 
4111 

0 2590 
4128 

0 2590 4200 prachote.k@anamai.mail.go.th 8 

14 นพ. อุดม  
อัศวุตมางกรุ 

ผู้อ านวยการกอง
กิจกรรมทางกาย
เพื่อสุขภาพ 

กองกจิกรรม
ทางกายเพื่อ
สุขภาพ 

08 1377 
6623 

0 2590 
4587 

0 2590 4584 Udom.a@anamai.mail.go.th   9 

11 นางจินตนา  
พัฒนพงศ์ธร 

นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ส านักส่งเสริม
สุขภาพ 

08 5661 
3064 

0 2590 
4426 

0 2590 4427 jin_pattana@yahoo.com   10 

16 ทพญ. สุณี  
วงค์คงคาเทพ 

ทันตแพทย์
ทรงคุณวุฒ ิ

ส านัก
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

08 1668 
3412 

0 2590 
4022 

0 2591 8147 suneewong@gmail.com   11 

17 นพ.บุญฤทธิ์  
สุขรัตน ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยการ
เจริญพันธุ ์

ส านักอนามัย
การเจริญพันธุ ์

08 1886 
6276 

0 2590 
4242 

0 2590 4163 bunyarit_su@hotmail.com   12 

mailto:napaphan.v@anamai.mail.go.th
mailto:kittilarp@yahoo.com
mailto:warangkana.v@anamai.mail.go.th
mailto:bunyarit_su@hotmail.com
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ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรในพืน้ที่ (ทีป่ระจ ำในศูนย์วชิำกำรเขต)            
เขตที่

รับผิดชอบ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ 

1 พญ.นงนุช  
ภัทรอนันตนพ 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่1 เชียงใหม ่

ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

081-
8471702 

053-
272740 ต่อ 
305 

053-
818938 

dr.nutch@gmail.com   

    นพ.สุรพันธ ์    
แสงสว่าง 

ผู้อ านวยการ รพ.
ส่งเสรมิสุขภาพ
เชียงใหม ่

ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

081-
8255233 

053-
272740 ต่อ 
305 

053-
818938 

suraphan3107@gmail.com   

    นายสมศักดิ์  
เลิศจีระจรัส 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

081-
5940976 

053-
272740 ต่อ 
618 

053-
818938 

cnxhpc10@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    นางพิมพ์
ดวงใจ ชัยชนะ  

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

085-
8686026 

053-
272740 ต่อ 
125 

053-
818938 

Pimchai-@hotmail.com 1.อัตราสว่นการตายมารดาไทย 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

    นางสายสุทธ ี 
ร่มเย็น 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที ่1 
เชียงใหม ่

086-
6717116 

053-
272740 ต่อ 
308 

053-
818938 

nok671@hotmail.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    นางอุมาพร  
นิ่มตระกูล 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยท่ี 1 
เชียงใหม ่

081-
8854002 

053-
272740 ต่อ 
308 

053-
818938 

inice_2008@hotmail.com ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

    นายวิภู  
กฤษณุรักษ ์

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม ่

089-
6311063 

053-
272740 ต่อ 
616 

053-
818938 

wipoo_kr@hotmail.co.th ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

mailto:suraphan3107@gmail.com
mailto:cnxhpc10@hotmail.com
mailto:Pimchai-@hotmail.com
mailto:nok671@hotmail.com
mailto:inice_2008@hotmail.com
mailto:wipoo_kr@hotmail.co.th
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ 

2 นางศรินนา  
แสงอรณุ 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่2 พิษณโุลก 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

089-
2051690 

055-
299280 

055-
299285 

dr_sarinna@yahoo.com   

    น.ส.ลินดา   
สิริภูบาล 

นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

080-
5057188 

055-
299280 

055-
299285 

siripuban.linda@gmail.com   

    นายสุธน   
เพ็งคุ้ม 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

089-
1933389 

055-
299280 

055-
299285 

suthon.p@anamai.mail.go.th   

    นายฉัตร์ภัทร์  
คงปั้น 

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

chatpat.k@anamai.mail.go.th   

    นางดวงหทัย  
จันทร์เชือ้ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

d_janchua@hotmail.com 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สงูดีสมส่วน และสว่นสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

    นายยศธร  
เรือนมากแกว้ 

ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร ศูนย์อนามัยที่ 2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

- ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    น.ส.พิชานัน  
หนูวงษ ์

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

pichanun_lek@hotmail.com อัตราการคลอดมชีีดในหญิงอายุ 15-19 ป ี

  
 

นางกชกร  
วัชรสุนทรกจิ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ  

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

kochakorn2_wat@yahoo.com ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

  
 

น.ส.สุเทียน  
ตันตระ
วาณิชย์ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่2 
พิษณุโลก 

 - 055-
299280 

055-
299285 

suthian.t@anamai.mail.go.th ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital 

mailto:dr_sarinna@yahoo.com
mailto:siripuban.linda@gmail.com
mailto:suthon.p@anamai.mail.go.th
mailto:chatpat.k@anamai.mail.go.th
mailto:d_janchua@hotmail.com
mailto:pichanun_lek@hotmail.com
mailto:kochakorn2_wat@yahoo.com
mailto:suthian.t@anamai.mail.go.th
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ 

3 พญ.ไสววรรณ  
ไผ่ประเสริฐ 

รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่3 
นครสวรรค ์

ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค ์

084-
8117744 

056-
255451-
113 

056-
255403 

sawaiwan@hotmail.com   

  
 

นางศศิวันต์  
ศุภนิเวศพ ์

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

081-
5349733 

056-
255451-
103 

056-
255403 

wanpen_hpc8@yahoo.com 1.อัตราสว่นการตายมารดาไทย2.รอ้ยละของเด็กอาย ุ
0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดสีมสว่น และสว่นสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

  
 

ทพ.ก้องเกียรต ิ
เติมเกษมศานต์ 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที ่3  
นครสวรรค ์

089-
8595803 

056-
255451-120 

056-
255403 

kongkiet@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

  
 

น.ส.เบ็ญจา   
ยมสาร 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

081-
8866162 

056-
255451-
102 

056-
255403 

bjben04@gmail.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

  
 

นางนาฏสินี  
ชัยแก้ว 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

086-
1353787 

056-
255451-
189 

056-
255403 

m-haw@hotmail.com ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

    ดร.ร าไพ   
เกียรติอดิศร 

นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

081-
9712984 

056-255451-
104 

056-
255403 

Rampai_hpc8@hotmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

4 นายอวัตถ์  
เชาวน์ลิลิตกลุ 

รก.ผู้อ านวยการศนูย์
อนามัยที ่4 สระบรุี 

ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี

089-
6120376 

036-
200334-6 

036-
200337 

Awat.c@anamail.mail.go.th   

    นายพนิตเทพ 
ทัพพะรังส ี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี

08 9675 
6414 

036-
200334-6 

036-
200337 

panitthep.t@anamai.mail.go.th   

    น.ส.พิชญ
ภัสสร์  ไหล
รุ่งเรืองสกลุ 

นายแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี

086-
3598884 

036-
200334-6 

036-
200337 

Sompron.l@anamai.mail.go.th 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

    นางบุญชอบ 
เกษโกวิท 

รก.นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที ่4 
สระบุร ี

087-
1189410 

036-
200334-6 

036-
200337 

boonchob.k@anamai.mail.go.th   

mailto:sawaiwan@hotmail.com
mailto:wanpen_hpc8@yahoo.com
mailto:bjben04@gmail.com
mailto:Rampai_hpc8@hotmail.com
mailto:panitthep.t@anamai.mail.go.th
mailto:Sompron.l@anamai.mail.go.th
mailto:boonchob.k@anamai.mail.go.th
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เขตที่
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    นางทรรศนีย์ 
ธรรมาธนวัฒน ์

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่4 
สระบุร ี

098-
5351642 

036-
200334-6 

036-
200337 

tsn9999@gmail.com 1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
2.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -19 ปี 

    น.ส.เพชรา  
ชวนะพันธุ์ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่4 
สระบุร ี

081-
6895541 

036-
200334-6 

036-
200337 

Petchara.c@anmai.go.th ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

    นายวิชาญ  
ด ารงคก์ิจ 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี

086-
1888870 

036-
200334-6 

036-
200337 

Vichan.d@anamai.mail.go.th ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

    น.ส. สุพัตรา 
ธรรมวงษ ์

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุร ี

- 036-
200334-6 

036-
200337 

-   

5 นายชลทิศ  
อุไรฤกษ์กุล 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่5 

ศูนย์อนามัยที่ 5 
ราชบุร ี

081-9429-
484 

032-
327724-8 

023 
323311 

chonlatit_u@yahoo.com   

    นางมณฑา  
ไชยะวัฒน 

นายแพทย์เช่ียวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 5 
ราชบุร ี

086-8087-
244 

032-
327724-8 

023 
323311 

mewmew248@yahoo.com 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
3.ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชมุชนผ่านเกณฑ์ 

    น.ส.วรลักษณ์  
คงหน ู

นวก.สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที ่5 
ราชบุร ี

089-8156-
502 

032-
327724-8 

023 
323311 

wk.noi2826@gmail.com ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

    น.ส.วรวรรณ 
อัศวกุล 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที ่5 
ราชบุร ี

094-5489-
341 

032-
327724-8 

023 
323311 

asawakun@yahoo.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    นายธีระ 
ภิรมย์สวัสดิ ์

นายแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 
ราชบุร ี

081-6858-
853 

032-
327724-8 

023 
323311 

drtheera@gmail.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    นายธนชีพ พี
ระธรณิศร ์

นวก.สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที ่5 
ราชบุร ี

097-9212-
681 

032-
327724-8 

023 
323311 

thana_1962@hotmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

    นางพัชรี   
วารีนลิ 

นวก.สาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 
ราชบุร ี

099-4695-
080 

032-
327724-8 

023 
323311 

patcharee.v51@gmail.com บริหารจัดการภาพรวม 

mailto:tsn9999@gmail.com
mailto:chonlatit_u@yahoo.com
mailto:mewmew248@yahoo.com
mailto:wk.noi2826@gmail.com
mailto:asawakun@yahoo.com
mailto:drtheera@gmail.com
mailto:thana_1962@hotmail.com
mailto:patcharee.v51@gmail.com
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ 

6 นายพนิต   
โล่เสถียรกจิ 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่6 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

081-
4850047 

038-
148165-8 

038-
148169 

panitdr13@gmail.com   

    นางวรรณดี  
จันทรศิร ิ

นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านสาธารณสุข) 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

089-
0769486 

038-
148165-8 

038-
148169 

wandee.chanta@gmail.com   

    น.ส.เพ็ญศรี 
กองสมัฤทธิ ์

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

089-
0227470 

038-
148165-8 

038-
148169 

pensri0707@gmail.com อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

    นางศรัชฌา  
กาญจนสงิห ์

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ  

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

089-
4042774 

038-
148165-8 

038-
148169 

s-rush-k@hotmail.com 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
3. ร้อยละเดก็กลุม่อาย ุ0-12 ปีฟนัดไีม่มีผุ (cavity free) 

    นางวริสา 
คุณากรธ ารง 

นักวิชาการสาธารณา
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที ่6 
ชลบุร ี

081-
5912298 

038-
148165-8 

038-
148169 

wuunja@gmail.oom  อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    นางยุพา  
ชัยเพ็ชร 

นักโภชนาการช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

081-
3994898 

038-
148165-8 

038-
148169 

pathpc3@gmail.com ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการสง่เสรมิสุขภาพดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

    นายสิทธิ์ทัศน์  
ผาณบิุศย ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุร ี

091-
0040520 

038-
148165-8 

038-
148169 

actenator@gmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

7 นพ.ประสิทธิ์ 
สัจจพงษ ์

ผู้อ านวยการศูนย์อนา
มัยัที่ ๗ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๑-
๗๓๙๗๗๐๐ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๑๑๖๑,๑๑๐๑ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

prasitsa@yahoo.com   

  
 

นพ.พีรยุทธ์ 
สานุกลู 

ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพ  

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๙-
๗๑๒๐๓๒๒ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๓๑๐๑ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

Dr.peerayoot@hotmail.com อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

  
 

นางทัศนีย์ 
รอดชมภ ู

นักวิชการสาธารณสุข
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๙-
๗๑๑๒๐๗๕ 

๐๔๓-๒๓๕๙๐๔ 
ต่อ๔๘๐๑, 
๔๔๐๓ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

tassanee.r@  anama.mail.go. th ร้อยละเด็ก ๐- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

mailto:panitdr13@gmail.com
mailto:wandee.chanta@gmail.com
mailto:pensri0707@gmail.com
mailto:s-rush-k@hotmail.com
mailto:wuunja@gmail.oom
mailto:pathpc3@gmail.com
mailto:actenator@gmail.com
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เขตที่
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นางจันทิยา  
เนติวิภัชธรรม 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๙-
๗๑๒๓๔๕๔ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๔๔๐๓ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

Janthaiy183a@hotmail.com ร้อยละเด็กอายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ี
อายุ 5 ป ี

  
 

ดร.ทพญ.ศรญิ
ทิพย์ ชาลีเครือ 

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๑-
๔๗๑๖๗๔๑ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๓๕๐๔ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

beebayon@yahoo.com ร้อยละเด็กกลุ่ม ๐-๑๒ ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

  
 

นายพิพัฒน์  
ฟูศรีนวล 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๘-
๕๔๘๐๙๙๕ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๕๙๐๖ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

Pipat.f@anamai.mail.go.th   อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ ๑๕-๕๙ ปี 

    นางไพจิตร  
วรรณจักร ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่๗ 
ขอนแก่น 

๐๘๔-
๓๙๐๒๙๓๖ 

๐๔๓-๒๓๕๙๐๔ 
ต่อ ๔๗๐๒ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

phyjit@yahoo.co.th ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว (Long Term  Care) ผา่นเกณฑ ์

  
 

น.ส.จริยา 
อินทรรัศม ี

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ๐๘๔-
๕๑๓๒๒๗๙ 

๐๔๓-
๒๓๕๙๐๔ ต่อ 
๔๓๐๓ 

๐๔๓-
๒๔๓๔๑๖ 

Jariya.i.@anamai.mail.go.th ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital 

8 นางพงศส์ุ
รางค์ เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่8 อุดรธาน ี

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

081-
7342764 

042-
129587 

042-
129588 

nuchhpkk@hotmail.com   

    นายสมภพ  
สุทัศน์วิริยะ 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

081-962-
2257 

- - -   

    นางชัญญนุช  
ปานนิล 

นักโภชนาการช านาญ
การ 

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

086-630-
5941 

042-
129586 

042-
129588 

chunya_su@hotmail.com   

    น.ส.เพ๊ญภัทร  
เล็กพวงทอง 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

092-253-
5515 

042-
129586 

042-
129588 

penpatfon@gmail.com 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

mailto:Janthaiy183a@%20%20hotmail.com
mailto:Pipat.f@anamai.mail.go.th
mailto:nuchhpkk@hotmail.com
mailto:chunya_su@hotmail.com
mailto:penpatfon@gmail.com
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    น.ส.สุภาวดี  
ฟองฟุ้ง 

นักวิชาการสาธารณสขุ ศูนย์อนามัยที ่8 
อุดรธาน ี

087-234-
5367 

042-
129586 

042-
129588 

traytae@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    นายอภิชิต  
ศรีอวน 

นักวิชาการสาธารณสขุ ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

082-118-
1194 

042-
129586 

042-
129588 

m_joerenjer@hotmail.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    น.ส.วรรณพร  
สว่างบุญ 

นักวิชาการสาธารณสขุ ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

080-179-
1400 

042-
129586 

042-
129588 

mik_wan@hotmail.com ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการสง่เสรมิสุขภาพดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

    นายเรืองยศ  
บุญภักด ี

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธาน ี

095-234-
5988 

042-
129586 

042-
129588 

pong190879@gmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

9 น.ส.วีณา 
มงคลพร 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่9  

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

086-
6517822 

044-
305131 

044-
291506 

veenaanamai@gmail.com   

    นางชัชฎา  
ปะจุดทะเก 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

081-
5490458 

044-
305131  
ต่อ 154 

044-
291506 

chatchada74@hotmail.com อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

    น.ส.ประดับ 
ศรีหมื่นไวย 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

081-
7252926 

- - - 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

    ทพญ.กันทิมา 
เหมพรมราช 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที ่9 
นครราชสีมา 

088-
5943540 

044-305131 
ต่อ 23 

044-
291506 

mam_dent@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    นางทรงคูณ 
ศรีดวงโชต ิ

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

086-
8690700 

044-
305131 ต่อ 
103 

044-
291506 

koon_1980@yahoo.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    น.ส.บุษรินทร์ 
พูนนอก 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

091-
8296214 

- - - ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสรมิสขุภาพดแูล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

    นายสมชาย 
แช่มชูกลิ่น 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา 

081-
6000650 

044-
305131 ต่อ 
102 

044-
291506 

chamchuklin@gmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

mailto:traytae@hotmail.com
mailto:m_joerenjer@hotmail.com
mailto:mik_wan@hotmail.com
mailto:pong190879@gmail.com
mailto:veenaanamai@gmail.com
mailto:chatchada74@hotmail.com
mailto:mam_dent@hotmail.com
mailto:koon_1980@yahoo.com
mailto:chamchuklin@gmail.com
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10 นพ.สราวุฒิ  
บุญสุข 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่10  

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

081- 
8765412 

- -     

    พญ.ทิพา   
ไกรลาศ 

นายแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

086-
5699859 

- - krailastipa@gmail.com อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

    นางมลุลี  
แสนใจ 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

088-
5823428 

- - malulee.nang@gmail.com ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

    น.ส.นภัชชล  
รอดเที่ยง 

พยาบาลวิชาชีพ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

089-
8443472 

- - fonja1722@gmail.com ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

    ทพญ.ศิรดา 
เล็กอุทัย 

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

089-
7214040 

- - lekuthai@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

    นายชัยยะ เผ่าผา นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

094-
2696915 

- - pmtct7@yahoo.com อัตราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    นางภัทรภร  
เอี่ยมอุตมะ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

094-
2616565 

- - phattha9804@gmail.com ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการส่งเสรมิสขุภาพดแูล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ในชุมชนผา่นเกณฑ ์

    นางไฉไล ช่างด า นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

085-
3039991 

- - chailai_ubon@hotmail.co.th ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

11 นพ.ไกรวุฒิ   
ก้วนหิ้น   

ผู้อ านวยการศูนย์  ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

084-
0599918 

075-
399460 

075-
399124 

krwtknhn25@gmail.com   

    นายจาตุรัตน์  
น่าสม   

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

091-
1620269 

075-
399460 

075-
399124 

jaturatnasom@gmail.com 1.อัตราสว่นการตายมารดาไทย 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
3.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
4.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 

    นางศศิธร  
บัณฑิตมหากุล   

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

089-
8667077 

075-
399460 

075-
399124 

dentae4314@gmail.com ร้อยละของต าบลทีม่ีระบบการสง่เสรมิสุขภาพดแูลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

    นายชัยณรงค์  
แก้วจ านงค ์ 

นักวิชาการสาธารณสขุ
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

083-
2348889 

075-
399460 

075-
399124 

chainarong_54@yahoo.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

mailto:krailastipa@gmail.com
mailto:malulee.nang@gmail.com
mailto:fonja1722@gmail.com
mailto:lekuthai@hotmail.com
mailto:pmtct7@yahoo.com
mailto:phattha9804@gmail.com
mailto:chailai_ubon@hotmail.co.th
mailto:krwtknhn25@gmail.com
mailto:dentae4314@gmail.com
mailto:chainarong_54@yahoo.com
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เขตที่
รับผิดชอบ 

ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร e-mail address ประเด็น/ตชว.ท่ีรับผิดชอบ 

12 นายบุญแสง    
บุญอ านวยกจิ 

ผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที ่12 ยะลา 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

081-
6987470 

073-
212862 

073-
213747 

boonsangb@yahoo.com   

  
 

นางเริงฤทัย    
หลีเส็น 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

085-
8971540 

073-
216776 

073-
213747 

neabigbike@hotmail.com อัตราส่วนการตายมารดาไทย 

  
 

นางทรงสมร    
พิเชียรโสภณ 

รก.ในต าแหน่ง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

086-
4914430 

073-
216776 

073-
213747 

kaikiku27@gmail.com ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน และส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี

  
 

น.ส.นวพร    
เตโช 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

094-
5925296 

073-
216776 

073-
213747 

nawa87@hotmail.com ร้อยละของต าบลที่มีระบบการสง่เสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์

    นายมานะ    
หะสาเมาะ 

นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 
12 ยะลา 

089-
4633242 

073-
216776 

073-
213747 

yala41@hotmail.com ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

  
นายนฤพงศ์ 
ภักดี  

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ  

ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง 

817380077 074 606 
406 ต่อ 
305 

- n_pakdee@hotmail.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

  
นายพงศ์ภัทร 
มหาทมุะรัตน์  

ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ  

โรงพยาบาล
ควนโดน จังหวัด
สตูล 

819286658 - - phongphatr@yahoo.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไมม่ีผุ (cavity free) 

  
นางสาว
บานเย็น ศิริ
สกุลเวโรจน์  

ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ  ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดสงขลา 

816902889 - - deeteeth@yahoo.com ร้อยละเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 

 
 
 

mailto:boonsangb@yahoo.com
mailto:neabigbike@hotmail.com
mailto:kaikiku27@gmail.com
mailto:nawa87@hotmail.com
mailto:yala41@hotmail.com
mailto:n_pakdee@hotmail.com
mailto:phongphatr@yahoo.com
mailto:deeteeth@yahoo.com
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ส ำเนำคู่ฉบบั 

  

ค ำสั่งกรมอนำมัย  
ที่  1014 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้นิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
การนิเทศงานเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การ

ปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการติดตามการปฏิบัติงานให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการที่ช่วยใน
การตัดสินใจปรับวิธีการด าเนินงาน การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในระดับปฏิบัต ิ

เพื่อให้การนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้ง
คณะผู้นิเทศงานกรมอนามัย โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังน้ี  
๑. ที่ปรึกษาคณะผู้นิเทศงานกรมอนามัย  

1.1  นายวชิระ  เพ็งจันทร ์ อธิบดีกรมอนามัย          ที่ปรึกษา 
1.2  นายชัยพร พรหมสิงห์  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        ที่ปรึกษา 

๒. คณะผู้นิเทศงานกรมอนามัย 
2.1 คณะที่ 1 : พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก, ศูนย์อนามัย

ที่ 3 นครสวรรค์, ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ เชียงใหม ่

2.1.1 องค์ประกอบ 
(1) รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมาย        ประธานคณะนิเทศ  
(2) นางปิยพร เสาร์สาร    รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒ ิ          รองประธานคณะนิเทศ  

(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(3) ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน         ผู้นิเทศ

9 กลุ่มส่วนกลาง (เฉพาะประเด็นงานที่มีปัญหาในพื้นที่)     
(4) หัวหน้ากลุ่มวัย 5 กลุ่ม และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ         ผู้นิเทศ  
(5) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ส านักทันตสาธารณสุข    ผู้นิเทศ 

และในพื้นที่รับผิดชอบ   
(6) ผู้ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน            ผู้นิเทศ 
(7) ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน    ผู้นิเทศและเลขานุการ 

 
 
 

2.2 คณะที่... 
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2.2 คณะที่ ๒ : พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี, ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และศูนย์          
อนามัยที่ ๖ ชลบุรี  

2.2.1 องค์ประกอบ 
(1) นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์    รองอธิบดีกรมอนามัย      ประธานคณะนิเทศ  
(2) นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์    รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  รองประธานคณะนิเทศ 

(ด้านโภชนาการ)   
(3) ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน         ผู้นิเทศ 

๙กลุ่มส่วนกลาง (เฉพาะประเด็นงานที่มีปัญหาในพื้นที่) 
(4) หัวหน้ากลุ่มวัย 5 กลุ่ม และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ         ผู้นิเทศ 
(5) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ส านักโภชนาการ,         ผู้นิเทศ 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ, ส านักอนามัยผู้สูงอายุ และในพื้นที่รับผิดชอบ   
(6) ผู้ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน            ผู้นิเทศ 
(7) ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน    ผู้นิเทศและเลขานุการ 

2.3 คณะที่ ๓ : พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น, ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี, ศูนย์อนามัย
ที่ ๙ นครราชสีมา และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธาน ี

2.3.1 องค์ประกอบ 
(1) รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมาย        ประธานคณะนิเทศ  
(2) นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ    ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ           รองประธานคณะนิเทศ 
(3) ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน         ผู้นิเทศ 

๙กลุ่มส่วนกลาง (เฉพาะประเด็นงานที่มีปัญหาในพื้นที่)  
(4) หัวหน้ากลุ่มวัย 5 กลุ่ม และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ             ผู้นิเทศ 
(5) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ส านักส่งเสริมสุขภาพ,     ผู้นิเทศ 

ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ และในพื้นที่ 
รับผิดชอบ 

(6) ผู้ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน            ผู้นิเทศ 
(7) ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน    ผู้นิเทศและเลขานุการ 

2.4 คณะที่ ๔ : พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และ
ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพฯ 

2.4.1 องค์ประกอบ 
(1) นายดนัย ธีวันดา    รองอธิบดีกรมอนามัย       ประธานคณะนิเทศ  
(2) นายชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล    รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคณุวุฒิ   รองประธานคณะนิเทศ 

 (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
(3) ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการท างาน         ผู้นิเทศ 

๙กลุ่มส่วนกลาง (เฉพาะประเด็นงานที่มีปัญหาในพื้นที่) 
(4) หัวหน้ากลุ่มวัย 5 กลุ่ม และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รับผิดชอบ         ผู้นิเทศ 
(5) หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์/ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ           ผู้นิเทศ

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ส านักสุขาภิบาล 
อาหารและน้ าและในพื้นที่รับผิดชอบ  

(6) ผู้ที่... 
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(6) ผู้ที่ประธานคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน    ผู้นิเทศ 
(7) ผู้อ านวยการกองแผนงาน หรือผู้แทน    ผู้นิเทศและเลขานุการ 

๓. ให้คณะผู้นิเทศงานกรมอนามัย ตามข้อ 2 มอี านาจหน้าที่ 
(1) ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจของกรมอนามัย

และแผนการตรวจนิเทศงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(2) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของ

หน่วยงาน  
(3) จัดท ารายงานผลการนิเทศงานกรมอนามัยเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย ภายหลังเสร็จสิ้นการนิเทศงาน

ในแต่ละรอบ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพื่อเป็นการป้องปราม แก้ไขปัญหาหรือให้การ
สนับสนุนอย่างทันท่วงที    

(4) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 
เพื่อให้สามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

            สั่ง ณ วันที่    6  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
             วชิระ เพ็งจันทร์ 
 (นายวชิระ  เพ็งจันทร์) 

   อธิบดีกรมอนามัย 
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แบบรำยงำนกำรนิเทศงำน กรมอนำมัย 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

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

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

 
2. สถำนกำรณ์ 

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

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

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

 
4. ประเด็นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกำรด ำเนินงำนไม่ประสบ

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

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

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

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

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

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

  

แบบ นอ. 1 
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5. ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปญัหำ/อปุสรรค/ปจัจัยทีท่ ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้นิเทศงำนรับไปประสำน 
 หรือด ำเนินกำรต่อ 

   
   
   
   

 
6. ข้อเสนอแนะตอ่นโยบำย / ตอ่ส่วนกลำง / ต่อผู้บรหิำร / ต่อระเบยีบ  กฎหมำย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

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

      
 

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

 
1. นายสืบพงษ ์  ไชยพรรค  ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
2. นายนุกูลกิจ  พุกาธร   รองผู้อ านวยการกองแผน 
3. นางกุลนันท์  เสนค า   หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
4. นางสาวศนินธร   ริมชลาลัย  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
5. นางสาววิรัชพรรณ สุธาพาณิชย์  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
6. นางสาวพรหมมณ ี สิงหรัตน ์  กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ทูลธรรม   กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 






