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คำนำ
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปนการตรวจราชการภายใตบริบทการบริหารราชการแผนดิน
ที่มุงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรและการเสริมสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนการตรวจตืดตามเรื่องที่
เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลดานสุขภาพ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน โครงการสำคัญตางๆ
รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือ เรื่องที่กอความเดือดรอนเสียหายแก
ประชาชน และมุงเนนการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับตรวจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงสาธารณสุ ข กำหนดการตรวจติ ดตามในประเด็ นสำคั ญภายใต แผนยุ ทธศาสตร ชาติ ระยะ 20 ป
ดานสาธารณสุข สอดคลองตามยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ไดแก 1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention and Protection Excellence) 2) ดานบริหารเปนเลิศ
(Service Excellence) 3) ด านบุ คลากรเป นเลิ ศ (People Excellence) และ 4) ด านบริ หารเป นเลิ ศด วย
ธรรมาภิ บาล (Governance Excellence) รวมทั ้ งภารกิ จการตรวจราชการแบบบู รณาการร วมกั บสำนั ก
นายกรัฐมนตรี แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย
1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ) ไดแก ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับ
พระราชวงศ ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Functional based
(ระบบงานของหนวยบริการ) ไดแก ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุมวัยและสุขภาพจิต ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย
ลดปวย ลดตาย ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล 3) Area based (ปญหาสำคัญของพื้นที่) และ 4) การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มุงเนนการบูรณาการการทำงานรวมกัน และประสาน
เชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหวางกรมวิชาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งแกไขปญหาในระดับพื้นที่ไดสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของแตละพื้นที่ และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ในการนี้ กองแผนงาน กรมอนามัยจึงไดจัดทำ “คูมือการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจำป 2565 ” เลมนี้ขึ้น เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนใหกับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
นักวิชาการ และผูที่เกี่ยวของ ใชในการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรกระทรวง
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งบประมาณ พ.ศ.2565 ตลอดจนคณะทำงานกองแผนงานทุ กท าน ที ่ ได ให ความร วมมื อสนั บสนุ นข อมู ล
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกำหนดไววา “การตรวจ
ราชการเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผนดิน ที่จะทำใหการปฏิบัติราชการหรือ
การจัดทำภารกิจของหนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย และแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ อันเกิดจาก
การดำเนินการดังกลาว เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน สมควรที่จะไดมีการปรับปรุงการตรวจราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดทำภารกิจยิ่งขึ้น รวมทั้งเปนไปตาม
หลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบานเมืองที่ด”ี
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เปนการตรวจราชการภายใตบริบทการบริหารราชการแผนดิน
ที่มุงผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตรและการเสริมสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เปนการตรวจติดตาม
เรื่องที่เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในดานสุขภาพ ยุทธศาสตรก ระทรวงสาธารณสุข และแผนงาน โครงการ
สำคัญตางๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่หรือเรื่องที่กอความเดือดรอน
เสียหายแกประชาชน และมุงเนนการรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับตรวจ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการตรวจติดตามในประเด็นสำคัญภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข สอดคลองตามยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ไดแก 1) ดานสงเสริมสุขภาพ
ป อ งกั น โรค และคุ  ม ครองผู  บ ริ โ ภคเป น เลิ ศ ( Promotion Prevention and Protection Excellence)
2) ด า นบริ ก าร เป น เลิ ศ (Service Excellence) 3) ด า นบุ ค ลากรเป น เลิ ศ (People Excellence) และ
4) ดานบริหาร เปนเลิศดวยธรรมาภิ บาล (Governance Excellence) รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการ
แบบบูรณาการร วมกั บสำนัก นายกรัฐ มนตรี แผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย
1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ)
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2) Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ)
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต
ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย
ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล
3) Area based (ปญหาสำคัญของพื้นที่)
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้มุงเนนการบูรณาการการทำงานรวมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว า งกรมวิ ช าการและหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เพื ่ อ ให
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแกไข
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

1

5

ปญหาในระดับพื้นที่ไดสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของแตละพื้นที่ และเกิดประโยชนสูงสุด
ตอประชาชน
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายสำคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการแกไขปญหาสาธารณสุข
ในแตละพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายที่กำหนด
2.2 เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหวางสวนราชการภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง กรม และระดับจังหวัดใหสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและนโยบายสำคัญดานสุขภาพ และแกไขปญหาสาธารณสุขของพื้นที่และสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ
2.4 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามนโยบายสำคัญและการแกไขปญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่
2.5 เพื่อติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง ใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด
3. กลไกการตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข
3.1 การกำกับติดตาม (Monitoring)
1) ระบบขอมูลและระบบรายงานที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการตรวจ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลในทุกระดับ ไดแก ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC : Health Data Center)
ระบบ e-Inspection ของกองตรวจราชการ ระบบ Health KPI ระบบขอมูล ระบบรายงานของกรม กอง
และขอมูลจากแหลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
2) การประชุมติดตามงาน เชน การประชุมผูบริหารระดับกระทรวง กรม และเขตสุขภาพ
คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน
3.2 การประเมินผล (Evaluation) ไดแก
1) ประเมินผลเทียบกับเป าหมายวา บรรลุผ ลหรือ ไม เชน ประเมินตาม KPI เปนชว งเวลา
(Ongoing Evaluation)
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายสำคัญเพื่อประเมินความกาวหนา แนวโนมการบรรลุ
เปาหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบวามีปญหาหรือแนวโนมที่จะไม เปนไปตามเปาหมาย
ที่กำหนด
3.3 การตรวจสอบ (Audit) อางอิงกับกฎ ระเบียบ เชน การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
ธรรมาภิบาลในการบริหารยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา รพ.สต.ติดดาวผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เปนลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องสำคัญหรือเปนประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผูบริหาร การตรวจติดตามงานที่ไมบรรลุเปาหมาย การตรวจจุด/ประเด็น
ที่เปนความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเปนอุปสรรค หรือที่จะทำใหการขับเคลื่อนนโยบายไมประสบ
2
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ความสำเร็ จ และป ญ หาอุ ป สรรคตามบริ บ ทของพื ้ น ที ่ เพื ่ อ วิ น ิ จ ฉั ย ป ญ หา ให ก ารสนั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ
ให ค ำแนะนำต อ หนว ยรั บ ตรวจ รวมทั ้ ง การสะท อ นข อ มูล และให ข อ เสนอแนะเชิง นโยบายต อ ผู  บ ริหาร
ในสวนกลาง โดยมีกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่สำคัญ ไดแก
1) คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2) คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4. แนวคิดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
4.1 การตรวจราชการเปนกระบวนการที่มุงเนนการบูรณาการการดำเนินงานในทุกระดับทั้งแนวดิ่ ง
และแนวราบ (Vertical and Horizontal Integration) ระหว า งกรมวิ ช าการและหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
สงเสริมการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูม ิภาค เปนกลไกสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธาร ณสุขใหบรรลุ
เปาหมายที่กำหนด และตอบสนองความตองการของประชาชน
4.2 การตรวจราชการ (Inspection) เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงการทำงานในบทบาทของการกำกับ
ติ ด ตามงาน (Monitoring) การประเมิ น ผล (Evaluation) และการตรวจสอบ (Audit) เพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ น
การพัฒนางานสาธารณสุขใหบรรลุเปาหมายที่กำหนด
4.3 นอกจากมุงเนนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการแลว การตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขยังใชแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายบริการสุขภาพ (พบส.) ซึ่งเปน
กระบวนการพัฒนางานแบบพี่ชวยนอง สงเสริมใหเกิดความรวมมือ การบูรณาการงาน การแบงปนและ
การกระจายทรัพยากรอยางเหมาะสม
5. ประเภทการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขแบงเปน ๔ ประเภทคือ การตรวจราชการกรณีปกติ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจราชการกรณีเรื่องรองเรียนรองทุกข และการตรวจราชการแบบ
บูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งการตรวจราชการแตละประเภท มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
5.1 การตรวจราชการกรณีปกติ เปนการตรวจติดตามในเรื่องที่เปนนโยบายรัฐบาลดานสุขภาพ
ตามยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้ง
การตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบตอ
การดำเนินงานของหนวยงานในพื้นที่ หรือกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายแกประชาชนอยางนอยปละ 2 ครั้ง
สำหรับกรณีปญหาสาธารณสุขหรือประเด็นสำคัญในเขตสุขภาพ ผูตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุข
นิเทศก อาจกำหนดแผนเรงรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผลโดยใชกลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวของในระดับ
เขตสุขภาพ รวมทั้งการจัดทีมเฉพาะกิจลงไปติดตามงาน
5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เปนการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ
ซึ ่ ง ไม ไ ด ก ำหนดไว ใ นแผนการตรวจราชการประจำป ได แ ก นโยบายสำคั ญ เร ง ด ว นและการมอบหมาย
ของผูบังคับบัญชาเปนกรณีไป เรื่องที่เปนปญหาสำคัญในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอนโยบายของรัฐบาล และ
มีความเสี่ยงสูงตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิ จการบานเมืองที่ดี การแกไขปญ หาความเดือดรอน
ของประชาชนอันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ภัยแลง เปนตน
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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5.3 การตรวจราชการกรณีเรื่องรองเรียนรองทุกข เปนการตรวจราชการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง
ใหเจาหนาที่หรือประชาชนที่ ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูมีอำนาจหรือจากเจาหนาที่ของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาขอรองเรียนของประชาชนอันเกิดจากการดำเนินการของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่
ของรัฐ
5.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เปนการตรวจราชการตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เปนกระบวนการติดตามและประเมินผล
เพื่อผลักดันใหเกิดการผนึกกำลังทั้งในดานประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะ
ระหวาง สวนราชการไปสูการบรรลุผลสำเร็จตามประเด็นนโยบาย ตามประเด็นยุทธศาสตรในพื้นที่ ที่เกี่ยวของ
และตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
6.1 การจัดทำแผนและเตรียมการตรวจราชการ
6.1.1 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตร
ชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข นโยบายสำคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการ
ระดับกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปญหาที่มีผลกระทบดานสุขภาพ โดยมุงเนนความเชื่อมโยง
และสอดคลองกันตามประเด็นนโยบายและเปาหมายผลลัพธของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเปนสำคัญ
6.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดย คณะกรรมการฯ มีบทบาทหนาที่กำหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห
และสรุปผลการตรวจราชการ ตลอดจนปญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ รวมทั้งจัดทำรายงานผล
การตรวจราชการพรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหาร
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการตรวจราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเปนไปตามแนวทางที่กำหนดและเกิดสัมฤทธิผล
6.1.4 คณะกรรมการกำหนดประเด็ น และติ ด ตามผลการตรวจราชการ กำหนดประเด็ น
และแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผูทำหนาที่
ตรวจราชการและหนวยรับตรวจ โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) ประกอบดวย
(1) หัวขอ/ประเด็น/นิยาม
(2) ลักษณะการดำเนินงาน
(3) เปาหมาย/มาตรการ/แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ/ปญหาอุปสรรค
(4) Small Success
(5) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
(6) ผูประสานงานตัวชี้วัด/ประเด็น
ซึ่งจะชวยใหเห็นความสัมพันธ ความเชื่อมโยงของกระบวนการ การวิเคราะหผลการดำเนินงาน
ปญหาอุปสรรค การสนับสนุนการแกไขปญหา และพัฒนางานไดอยางเหมาะสม และเพื่อการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ
4
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6.1.5 สำนั ก ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบต อ แผน
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนฯ
6.1.6 จัดทำคูมือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.1.7 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดเตรียมทีมตรวจราชการและ
เตรียมความพรอมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน
6.1.9 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและกลไกการกำกับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม
กอง และเขต เพื่อเฝาระวัง ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลตัวชี้วัดสำคัญอยางตอเนื่อง
6.2 การตรวจราชการในพื้นที่
ตรวจราชการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1-12 ดำเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ป มีการลงพื้นที่ของหนวยงานวิชาการรวมกับ
คณะผูตรวจราชการ ที่มีผูตรวจราชการเปนหัวหนาคณะ ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการที่กำหนด
(Inspection Guideline) 2 รอบ/ป โดยมีทีมตรวจราชการ ไดแก ผูตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศก
ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวง ผูทำหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม ผูแทนจากสำนัก กอง
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูเชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ผูตรวจ
ราชการกระทรวงพิจารณาใหรวมคณะตรวจราชการ และมีกองตรวจราชการเปนเลขานุการคณะ หรือ
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจราชการกระทรวง โดยเฉพาะประเด็นที่เปนปญหาหรือมีขอสังเกต
ที่
ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณีที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเดนเพื่อการถอดบทเรียนและขยายผลตอไป ดังนั้น
บทบาทของผู  ท ำหน า ที ่ ต รวจราชการและนิ เ ทศงานในด า นการวิ เ คราะห พ ื ้ น ที ่ แ ละข อ มู ล ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง
กอนลงพื้นที่จึงเปนสิ่งสำคัญ เพื่อเปนการระบุเปาหมายในการตรวจนิเทศไดตรงประเด็น นำไปสูการแกไข
ปญหาและพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผูทำหนาที่
ตรวจราชการกรม : เปนการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหนวยงานที่เปนเจาภาพ KPI และตรวจติดตามงาน
ที่ไมบรรลุเปาหมาย ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุงเนนตามแผนการตรวจราชการประจำป ซึ่งอาจ
กำกับ ติดตามผานระบบรายงานและขอมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกที่หนวยงาน
กำหนด
รูปแบบที่ 3 การตรวจ กำกับติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขต การตรวจเฉพาะกิจ
การตรวจสอบ (Audit) เฉพาะเรื่อง การตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะ ใหเปนไปตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าล เช น ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลสัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ขมีค ุณ ภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ขั้น 3 การบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่กำหนด (PMQA) การบริหารการเงินการคลัง
ในหนวยบริการที่ประสบวิกฤติทางการเงิน โดยทีมเฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เปนตน
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ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่พบจากการดำเนินการในรูปแบบที่ 2 , 3 และกรณีจำเปนตองอาศัยอำนาจ
ในการสั่งการการประสานงานกับหนว ยงานภายนอก หรือการสนับสนุนจากส วนกลาง สามารถนำเข า
ในการตรวจราชการรอบปกติ (รูปแบบที่ 1) เพื่อพิจารณาแกไขปญหารวมกัน
6.3 การรายงานผลตรวจราชการ
6.3.1 การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
1) ผูทำหนาทีต่ รวจราชการและนิเทศงาน
1.1) รายงานผลการตรวจราชการ รายประเด็นที่เกี่ยวของ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ
โดยสรุปขอสังเกต หรือปญหาสำคัญที่คนพบ ตอผูตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้น
การตรวจราชการแตละจังหวัด ทั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพนั้น และ
ใหผูทำหนาที่ตรวจราชการกรมเสนอตออธิบดีกรม ดวยอีกทางหนึ่ง
1.2) รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการตอคณะกรรมการกำหนด
ประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการแตละคณะ
รอบที่ 1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2565 โดยวิเคราะหและประเมินผล
การดำเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน รวมกับขอคนพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ
รอบที่ 2 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิเคราะหและประเมินผล
การดำเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน รวมกับขอคนพบและประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการ
6.3.2 การจัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ
1) หนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละประเด็นการตรวจราชการ รวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล
การตรวจราชการ เสนอตอคณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ
2) คณะกรรมการกำหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการ
การแก ไ ขป ญ หาและจั ด ทำข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายที ่ ไ ด จ ากการตรวจราชการในพื ้ น ที ่ ในส ว นของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการตรวจราชการวิเคราะหและสรุปประเด็นสำคัญจากการขับเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการ
3) กองตรวจราชการรวบรวมขอมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการกำหนดประเด็นและ
ติดตามผลการตรวจราชการ วิเคราะหประเด็นสำคัญและจัดทำเปนรายงานสรุปสำหรับผูบริหารเสนอตอ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ รอบ 6 เดือน
ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเดือนตุลาคม 2565 เผยแพร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.3.3 การใหขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ ในกรณีปญ หาที่ตรวจพบและสามารถแกไขไดในพื้นที่ ผูทำหนาที่
ตรวจราชการและนิเทศงานที่เกี่ยวของกับปญหานั้นใหขอเสนอแนะแกหนวยรับตรวจ
2) ขอเสนอแนะสวนกลาง ในกรณีปญหาที่ตรวจพบและจำเปนตองแกไขโดยสวนกลาง ผูทำหนาที่
ตรวจราชการและนิ เ ทศงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ป ญ หา รั บ ไปประสานแก ไ ขป ญ หาในหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อง
ใหไดขอยุติ
6
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3) ขอเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปญหาที่คณะผูตรวจราชการมีความเห็นวาจำเปนตองแกไข
ระดั บ นโยบาย จะถู ก นำไปพิ จ ารณาถึ ง สาเหตุ ข องป ญ หาและแนวทางการแก ไ ขป ญ หาที ่ เ หมาะสม
ในคณะกรรมการกำหนดประเด็ น และติ ด ตามผลการตรวจราชการ เมื ่ อ ได ข  อ ยุ ต ิ แ ล ว เสนอต อ หั ว หน า
ผูตรวจราชการกระทรวงเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงตอไป
7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2565
1) Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ)
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย
ประเด็นที่ 3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2) Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ)
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต
1.1 สุขภาพเด็ก
1.2 สุขภาพวัยทำงาน
1.3 สุขภาพสูงอายุ
ประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย
2.1 Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
2.2 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
2.3 Service Plan สาขามะเร็ง
2.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
2.5 Intermediate care
ประเด็นที่ 3 ระบบธรรมาภิบาล
3.1 ตรวจสอบภายใน
3.2 การเงินการคลัง
3.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
3) Area based (ปญหาสำคัญของพื้นที่)
best practice ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1-12
4) การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
4.1 โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
4.2 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
4.3 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางรายครัวเรือน
4.4 จัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
4.5 การลดอุบัติเหตุทางถนน
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8. หนวยงานเปาหมายการตรวจราชการ
8.1 หนวยรับการตรวจราชการ ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาล
ทั่วไป
8.2 หนวยรับการตรวจเยี่ยม ไดแก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยวิชาการ โรงพยาบาลในสังกัดกรม และ หรือหนวยงานที่ผูตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม
9. คณะตรวจราชการ ประกอบดวย
9.1 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.2 สาธารณสุขนิเทศก
9.3 ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
9.4 ผูทำหนาทีต่ รวจราชการและนิเทศงานระดับกรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
9.5 ผูที่ผูตรวจราชการกระทรวงพิจารณาใหรวมคณะตรวจราชการ
9.6 กองตรวจราชการทำหนาที่เลขานุการคณะ
ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของผูตรวจราชการกระทรวงที่กำกับดูแลเขตสุขภาพนั้น
10. บทบาทผูเ กี่ยวของในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่
10.1 บทบาทหนวยรับตรวจระดับจังหวัด
1) ขัน้ เตรียมการตรวจราชการ (กอนลงตรวจราชการ)
1.1) เตรียมขอมูลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแกไขปญหาสุขภาพ
ในพื้นที่
1.2) ประสาน และยื น ยั น วั น เวลาในการตรวจราชการของจั ง หวั ด กั บ หั ว หน า กลุ ม
ตรวจราชการเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจราชการ
1.3) ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของภายในจังหวัด เพื่อรวมรับการตรวจราชการ ตามวัน
เวลาที่กำหนด
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอำนวยความสะดวกแกทีมตรวจราชการ
2.2) นำเสนอข อ มู ล และตอบข อ ซั ก ถามของที ม ตรวจราชการ ในประเด็ น ที ่ ท ี ม ตรวจราชการ
มีขอสงสัยโดยมีกรอบแนวทางการนำเสนอขอมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้
รอบที่ 1 : สถานการณปญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแกไขปญหาสุขภาพ ภาพรวมจังหวัด
รอบที่ 2 : ผลการดำเนินงานการแกไขปญหาสุขภาพในพื้นที่ ปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และ
ขอเสนอแนะตอสวนกลาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูตรวจราชการกระทรวงที่กำกับดูแลแตละเขตสุขภาพ
2.3) รับฟงและรวมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการใหขอเสนอแนะของผูตรวจราชการ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพื่อรับไปดำเนินการตอไปในพื้นที่
8
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10.2 บทบาทผู  ท ำหน า ที ่ ต รวจราชการและนิ เ ทศงานระดั บ กรม และผู  ร  ว มตรวจราชการ
จากสำนัก/กองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (กอนลงตรวจราชการ)
1.1) ทำความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการตรวจราชการที่รับผิดชอบ
1.2) รวบรวม สรุ ป วิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการดำเนิ น งานและผลการสำรวจ การประเมิ น ผล
ที่กรมรับผิดชอบ ของแตละจังหวัดเพื่อเตรียมการตรวจราชการในพื้นที่
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแตละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ
ในแตละรอบการตรวจกับหัวหนากลุมตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รวมทีมในการตรวจราชการตามกำหนดการ
2.2) วิเคราะหกระบวนการทำงานของจังหวัด ในการนำแผนสุขภาพจังหวัดไปสูการปฏิบัติ ในพื้นที่
และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด
2.3) วิเคราะหกระบวนการทำงานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปญหา
อุปสรรค มุงเนนใหความสำคัญตอการสนับสนุนการแกไขปญหาของพื้นที่
2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห ขอ 2.2) และ 2.3) รวมกันระหวางผูทำหนาที่ตรวจราชการ
กรม ที่เปนเจาภาพหลักและเจาภาพรวม จากขอมูล ขอสังเกต และขอเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพื่อจัดทำสรุปผล
การตรวจราชการ ขอเสนอแนะที่สำคัญตอหนวยรับการตรวจ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหาร
ส ว นกลาง โดยสรุ ป นำเสนอผู  ต รวจราชการ และหน ว ยรั บ การตรวจ พร อ มทั ้ ง ส ง เอกสารสรุ ป ผล
การตรวจราชการ ในระบบตรวจราชการออนไลน ( e-inspection system) ในวั น สุ ด ท า ยของ
การตรวจราชการแตละจังหวัด
2.5) ประสานการสรุ ปประเด็นการตรวจราชการ และการใหขอเสนอแนะในการดำเนินงานกับ
หัวหนากลุมตรวจราชการเขตสุขภาพ เพื่อบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนวยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
วิเคราะหและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการ
ที่กำหนด ส งกองแผนงานของกรม เพื่อสรุปภาพรวมระดับกรม พรอมทั้งสงใหหัวหนากลุมตรวจราชการ
เขตสุขภาพของกองตรวจราชการเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต
10.3 บทบาทผูรับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม
1) กำกับติดตามงานตามภารกิจของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยระบบขอมูล ระบบรายงาน รวมทั้ง
กลไกที่หนวยงานกำหนด เพื่อเปนขอมูลสำหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพื้นที่ รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อการ
กำกับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง
2) วิเคราะหผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอตอคณะกรรมการ
กำหนดประเด็ นและติด ตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข คณะที ่ เ กี ่ย วข อ ง เพื ่ อ พิ จ ารณา
เปนรายงานผลการตรวจราชการเปนภาพรวมประเทศ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา
ตอไป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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10.4 บทบาทกลุมตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (กอนลงตรวจราชการ)
1.1) ประสานหนวยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและกำหนดการตรวจราชการ
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแตละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และ
การนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผูประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด
1.3) เตรียมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะเปนประโยชนในการตรวจราชการ เชน ขอมูลทั่วไป
ปญหาสุขภาพ Best Practice เปนตน จัดทำเปนบทสรุปผูบริหาร (Executive summary) เสนอตอผูตรวจ
ราชการกระทรวงประจำเขตตรวจราชการ
2) ขั้นการตรวจราชการ
2.1) รวมทีมในการตรวจราชการ
2.2) ประสานนัดหมายกำหนดการและอำนวยความสะดวกใหกับคณะตรวจราชการ
2.3) ประสานการจัดทำสรุปผลการตรวจราชการระดับจังหวัด และขอเสนอแนะของผูทำหนาที่
ตรวจราชการกรม/สำนัก เพื่อรวบรวมและเตรียมขอมูลที่เปนประเด็นสำคัญจากการตรวจราชการใหผูตรวจ
ราชการ สาธารณสุขนิเทศก รับทราบและพิจารณากอนแจงตอหนวยรับการตรวจ พรอมติดตามการลงขอมูล
เตรียมพรอมรับการตรวจราชการระดับจังหวัดในระบบตรวจราชการออนไลน (e-inspection system)
2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และขอเสนอแนะที่ผูตรวจราชการกระทรวง ใหกับหนวยรับตรวจ
โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหนวยรับตรวจ
3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ
3.1) ประสาน ติดตาม รายงานสรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขต จากผูทำหนาที่ตรวจราชการ
กรม/สำนัก รวมทั้งการลงรายงานในระบบตรวจราชการออนไลน (e-inspection system)
3.2) ประชุม สรุปผลการตรวจราชการภาพรวมเขตในแตล ะรอบ (รอบ 1 และ 2) เพื่อนำไปใช
ประโยชนในการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุงแกไขการทำงานในพื้นที่ตอไป
3.3) ประสานการรายงานผลการดำเนินงานตามขอ เสนอแนะของผูตรวจราชการในแตล ะรอบ
จากหนวยรับการตรวจราชการแตละจังหวัดในเขตสุขภาพ และเปนขอมูลในการติดตามความกาวหนาในการ
ตรวจราชการรอบถัดไป
11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกติ ปละ 2 รอบ ไดแก
รอบที ่ 1 : กำหนดตรวจราชการระหว า งเดื อ น ธั น วาคม 2564 – มี น าคม 2565 เพื ่ อ ประเมิ น
สภาพปญหา แผนแกไขปญหา โครงสรางระบบการทำงาน การกำกับติดตามงานดานตางๆ การบริหารจัดการ
และระบบขอมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะหประเด็นที่เปนความเสี่ยงและปญหาอุปสรรคที่ทำให
การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแกไขปญหาไมประสบความสำเร็จ เพื่อทีมตรวจราชการจะใหการสนับสนุน
และ ใหขอเสนอแนะตอหนวยรับการตรวจที่สามารถนำไปปรับปรุงแกไขไดอยางเปนรูปธรรม และขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายตอผูบริหารในสวนกลาง
รอบที ่ 2 : กำหนดตรวจราชการระหว า งเดื อ น พฤษภาคม –– สิ ง หาคม 2565 เพื ่ อ ติ ด ตาม
ความก า วหน า ผลการดำเนิ น งานตามประเด็ น การตรวจราชการ การแก ไ ขป ญ หาสุ ข ภาพในพื ้ น ที่
10

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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และขอเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอหนวยรับการตรวจที่สามารถ
นำไปปรับปรุงแกไขในพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอผูบริหารในสวนกลาง
12. ผูรับผิดชอบ
12.1 สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
12.2 กองตรวจราชการ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
13.1 ระบบการตรวจราชการทุกระดับ สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแตระดับกระทรวง
เขต และจังหวัด
13.2 กรม กอง สำนัก มีแนวทางเดียวกันในการติดตามงานตามภารกิจ ลดความซ้ำซอน ทำให
การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13.3 การพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหการแกไขปญหาสอดคลองกับบริบทของแตละพื้นที่
13.4 ประชาชนหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ และลดปญหาการรองเรียน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
ของกรมอนามั
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565
สําหรับผูทยําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

11

15

สรุปประเด็นการตรวจราชการ ประจำป 2565
รหัส

1
1.1

2

ประเด็น

Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ)
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ
โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพและกองบริหารการสาธารณสุข)
2. ด า นบริ ก ารสุ ข ภาพช อ งปากและการอบรมหลั ก สู ต รการดู แ ล
ผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย)
3. ดานการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค)
ประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทย

2.2

3.1

12

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม

กบรส.

กรม สบส.,
กรมอนามัย,
กรมควบคุมโรค,
กรมสุขภาพจิต

สถาบันกัญชา สป.

กบรส.,
กรมสุขภาพจิต,
กรมการแพทยแผน
ไทยฯ, กรมการ
แพทย, กรม สบส.,
กรมวิทยฯ, อย.

กรม สบส.

กรมการแพทยแผน
ไทยฯ,
กรมวิทยฯ, อย.,
กรมควบคุมโรค
บูรณาการรวมกัน
ระหวางกรม
- กรมสุขภาพจิต
(พชอ./พัฒนาหนวย

การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย :
รอยละของหนวยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทาง
การแพทย
- รอยละของ รพ.สังกัด สป.สธ.ที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย
- รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย
- จำนวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย
ในแตละเขตสุขภาพ
- รอยละของผูปวยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่
ไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย
- รอยละของผูปวยทั้งหมดที่ไดรับการรักษาดวยยากัญชาทางการแพทย
เศรษฐกิจสุขภาพ : รอยละของสถานพยาบาลกลุมเปาหมายมี
ศักยภาพในการแขงขันดานอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
รอยละ 10

2.1

3

การดำเนินงาน

ประเด็นที่ 3

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สสป./กรม สบส.

จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน (คาเปาหมาย 30
ลานคน)

สสป./กรม สบส.

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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รหัส

ประเด็น

3.2

จำนวนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริ การ
สุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
คาเปาหมาย ๓,๐๐๐ หนวย (๕๐% ของแผนจัดตั้ง ๑๐ ป)
รอยละของอำเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ คาเปาหมาย รอยละ ๗๕
รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว คาเปาหมาย รอยละ 7๕ (สะสม)

3.3
3.4

4
4.1

Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ )
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต
สุขภาพเด็ก - เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมต่ำกวา 100
สุขภาพวัยทำงาน

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7
4.8
4.9
5
5.1

การดำเนินงาน

ประเด็นที่ 5

- อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน
- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง ≥ รอยละ 80
สุขภาพผูสูงอายุ
- รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
- รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกลมและไดรับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
- รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ
สุขภาพดีวิถีใหม
- ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค รอยละ 80
- จำนวนคนมีความรอบรูสุขภาพ 10 ลานคน
- กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
รอยละ 90
ลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย
Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด
- อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI
(< รอยละ 8)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สสป.

สสป.
สสป.

กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม
บริการ ปฐมภูมิ/อส
ม.หมอประบาน)
- กรมอนามัย
(ผูสูงอายุ/
ผู
พิการ/Health
Literacy)
- กรมแพทย
(ผูสูงอายุ/IMC/ ผู
พิการ)
- กรมควบคุมโรค
(ผูสูงอายุ/ผูพิการ)

กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย

กรมสุขภาพจิต
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย

กรมอนามัย,
กรมสุขภาพจิต, กรม
สบส.,
กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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17
รหัส

ประเด็น

5.2

- รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตามมาตรฐานเวลาที่
กำหนด (≥ รอยละ 60)
Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
- อัตราการเสียชีวิตของผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) ภายใน 24
ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit)
(เปาหมาย < รอยละ 12) (Trauma<12%, Non-trauma<12%)
Service Plan สาขามะเร็ง
- รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่
กำหนด
Service Plan สาขาทารกแรกเกิด
- อัตราตายทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ที่รอดออกมาน้ำหนัก ≥ 500
กรัม (เปาหมาย < 3.60 : 1,000 ทารกเกิดมีชีพ)
Intermediate Care
- รอยละของผูปวย Intermediate care* ไดรับการบริบาลฟนสภาพ
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 กอนครบ
6 เดือน (เปาหมาย รอยละ 70)

5.3

5.4

5.5

5.6

6

ประเด็นที่ 6

6.2
6.3
6.4

6.5

7.1

14

ประเด็นที่ 7

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม

กรมการแพทย

Good Governance
ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)
- การกำกับติดตามการใชจายเงินตามแผนเงินบำรุง
การเงินการคลังสุขภาพ (วิกฤตการเงินระดับ 7 , ระบบจัดเก็บรายได)
- รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
- หนวยบริการที่มีศูนยจัดเก็บรายไดคุณภาพ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
- รอยละของจังหวัดที่มีการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของ
ประชาชน

6.1

7

การดำเนินงาน

องคกรแหงความสุข
- องคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ เปาหมาย ระดับจังหวัด เขตสุขภาพ
และระดับกรม และ สป.(สวนกลาง) หนวยงานละ 1 แหง
การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี
โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ

กลุมตรวจสอบ
ภายใน สป.
กองเศรษฐกิจฯ

ศูนยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ สป. ,
กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สป.
กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สป.

กรมควบคุมโรค,
กรมอนามัย,
กรมการแพทย,
กรม สบส.

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ทุกกรม

18
รหัส

ประเด็น

การดำเนินงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
กรมการแพทยแผนไทยฯ

7.2

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

7.3

โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางราย
ครัวเรือน
จัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา

กรมอนามัย

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG

คณะกรรมการอาหาร

7.4

สำนักงาน

Model)
7.5

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม

และยา

การลดอุบัติเหตุทางถนน

กรมควบคุมโรค

Area based (ปญหาสำคัญของพื้นที่ ) ประจำป 2565
2. Area based เขต 1-12
รหัสประเด็น
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21

เขต
1
2
3
4

5

6
7

8
9
10

11

Area based
- เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยลดลงจากปที่ผานมา รอยละ 30
- อัตราความสำเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (Success rate ) รอยละ 88
ไวรัสตับอับเสบซี
อายุคาดเฉลี่ยของประชาชน เขตสุขภาพที่ 3
- Preterm (การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภปองกันคลอดกอนกำหนด)
- Intermediate Care (การดูแลผูปวยระยะกลาง)
- Accident (สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานการณโควิด-19
- การพัฒนาระบบสาธารณสุขใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและแผนพัฒนาจังหวัด
- การพัฒนาระบบบริการสุขภาพประชากรขามชาติ
Obesity War season 2
- TB
- OVCCA
- Cancer Anywhere
การพัฒนาระบบสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 8 (R8 Mental Health)
NCDs Cluster
- พัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็ก
- OVCCA
- ปอดบวม
- NCD (cardiovascular disease )
- Marine health region 11

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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19
รหัสประเด็น
7.22
7.23

เขต
12

Area based
- NCD
- AGED (ผูสูงอายุ)

2. Best Practice (นวัตกรรมเดน) เขต 1-12
รหัสประเด็น
8.1

เขต
1

8.2
8.3

2
3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

4
5

8.10
8.11
8.12
8.13

9
10
11
12

16

6
7
8

Best Practice
รอยละของโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ในเขตสุขภาพที่ 1 มีการดำเนินงานการใชนวัตกรรม AI CXR
อานฟลมเอกซเรยปอด (Chest x-ray) ในผูปวยคัดกรองวัณโรค
Wellness Center (นวัตกรรมระบบตรวจสุขภาพ)
โครงการลดภาระงานสนับสนุน (Back Office) ในหนวยบริการปฐมภูมิ (Initiative Management
Model : IMM) เขตสุขภาพที่ 3
- Region4 Self Care Monitoring
- การพัฒนาโรงพยาบาลตำบล (Tambon Hospital)
- การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่
NCD New Care Design by R6
OV ตรวจงายพบไวดวย Urine Repid Test
รูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กรณีศึกษา โรคเบาหวาน
เขตสุขภาพที่ 8 (R8 NCD Innovative Healthcare Model)
The R9 miracle school : HRD คุณภาพ
ระบบสุขภาพแบบบูรณาการอยางไรรอยตอสำหรับผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 10
Virtual Hospital
Stroke

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ประเด็น

การดำเนินงาน

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผูบริหารระดับสูง ยุทธศาสตรชาติ)
1
ประเด็นที่ 1 โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ
1.1
โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
1. การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข สำหรั บ ผู  ต  อ งขั ง ใน
เรื อ นจำ (กรมสนั บ สนุ นบริก ารสุ ขภาพและกองบริห ารการ รอบที่ 1 และรอบที่ 2
สาธารณสุข)
- มีขอมูลสัดสวน อสรจ.
- มีแผนการฝกอบรม และ/หรือแผนการอบรมฟนฟู
อสรจ. ปละ 2 ครั้ง
- มีแผนการสนับสนุน อสรจ. รวมจัดบริการสุขภาพ
ตามบริบทแตละเรือนจำ
- โรงพยาบาลแมขายจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ
(แพทย) ในสถานพยาบาลเรือนจำ ครบตามเกณฑคูมือ
แนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขัง
ในเรือนจำ อยางนอยรอยละ 60
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
2. ดานบริการสุขภาพชองปากและการอบรมหลักสูตรการดูแล
- มีแผนการจัดบริการสุขภาพชองปากในเรือนจำ
ผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย)
ที่รับผิดชอบ
- มีรายงานสรุปจำนวนผูตองขังที่ไดรับบริการสุขภาพ
ชองปาก
- มีแผนงาน/โครงการจัดอบรมหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ
ในเรือนจำ

รหัส

สรุปประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน ประจำป 2565

20

กบรส.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กรม สบส.,
กรมอนามัย,
กรมควบคุมโรค,
กรมสุขภาพจิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็น

4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค)

3. ดานการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)

การดำเนินงาน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- มีแผนการตรวจสุขภาพและประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุอยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีแผนสนับสนุนการใชสมุดบันทึกสุขภาพผูสูงอายุ
เพื่อบันทึกผลการตรวจและคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
- รอยละ 100 ของผูตองขังไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต
- รอยละ 100 ของผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหา
สุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษา
- รอยละ 50 ของผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัวไดรับการ
ติดตามตอเนื่องครบ 1 ป (1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565)
รอบที่ 1
4.1 การคัดกรองคนหาวัณโรค
- จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีการคัดกรองวัณโรค
(143 แหง)
- ผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองวัณโรค รอยละ 90
- ผูตองขังรายเกาไดรับการคัดกรองวัณโรค ปละ 1 ครั้ง
รอยละ 90
4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
- มีการดำเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50
- มีการดำเนินการคัดกรองตับอักเสบซีในกลุมผูตองขัง
แรกรับรอยละ 50
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ประเด็น

การดำเนินงาน
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รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- มีการดำเนินการคัดกรองซิฟลิสในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50
รอบที่ 2
4.1 การคัดกรองคนหาวัณโรค
- มีการดำเนินการคัดกรองคนหาวัณโรคในผูตองขัง
แรกรับ รอยละ 90
- ผูตองขังรายเกาไดรับการคัดกรองวัณโรค ปละ 1 ครั้ง
รอยละ 90
4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
- มีการดำเนินการคัดกรองเอชไอวีในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50
- มีการดำเนินการคัดกรองตับอักเสบซี ในกลุมผูตองขัง
แรกรับ รอยละ 50
- มีการดำเนินการคัดกรองซิฟลิสในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50
4.3 การดำเนินงานเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
- มีแผนการดำเนินการคัดกรองโรคโควิด 19 และ
แผนการสรางเสริมภูมิกันตอโรคโควิด 19 ในผูตองขัง
และผูคุมตามแผนการดำเนินงาน
4.4 บูรณาการการดำเนินงานปองกัน และควบคุม
โรคติดตอสำคัญในเรือนจำ (นำรอง 2 เรือนจำ/เขต
ไดแก เขต 3 และ เขต 12)
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ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
จำนวนประชาชนคนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน

ประเด็นที่ 3

3
3.1

กัญชาทางการแพทย

การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย

ประเด็นที่ 2

2

การดำเนินงาน

2.1

ประเด็น

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

รอบที่ 1
ระดับจังหวัด
- สถานะสุขภาพและปญหา
- แผนกำหนดพื ้ น ที ่ / การสรรหาแพทย (หมอคนที ่ 3)
ใหสอดคลองกับแผนการจัดตั้ง

รอบที่ 1
- มีแผนการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย
- มีแผนการคนหาผูปวยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative care) ที่ไดรับการรักษาดวย
ยากัญชาทางการแพทย
รอบที่ 2
- การจัดบริการคลินิกกัญชา เพื่อใหผูปวยเขาถึงโดยงาย
- มีแผนการคนหาผูปวยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับ ประคอง (Palliative care) ที่ไดรับการรักษา
ดวยยากัญชาทางการแพทย
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สสป./กรม สบส.
สสป./กรม สบส.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สถาบันกัญชา สป.

บูรณาการรวมกัน
ระหวางกรม
- กรมสุขภาพจิต
(พชอ./พัฒนาหนวย
บริการปฐมภูมิ/อสม.
หมอประบาน)

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม
กบรส.,กรมสุขภาพจิต,
กรมการแพทย
แผนไทยฯ, กรม
การแพทย, กรม สบส.,
กรมวิทยฯ, อย.
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ประเด็น

การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐม
ภูมิตาม พรบ.ฯ

การดำเนินงาน
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3.2

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
หนวยบริการ
- สภาพปญหา
- กำหนดกลุมเปาหมาย (ผูสูงอายุ ผูพิการ IMC ผูไดรับ
ผลกระทบจาก COVID)
- ระบบการใหคำปรึกษา
รอบที่ 2
ประชาชนไดรับการดูแล/การไดรับคำปรึกษาจากหมอ
ประจำตัวทั้ง 3 คน
รอบที่ 1
- นโยบายและทิศทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
- กำหนดพื ้ น ที ่ ท ี ่ จ ะจั ด ตั ้ ง หน ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ แ ละ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ตามแผนจัดตั้ง 10 ป และ
กำหนดอำเภอ 1 อำเภอ ที่จะดำเนินการเต็มพื้นที่
- จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.
2562
รอบที่ 2
- จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิที่เปดดำเนินการในพื้นที่ ๕๐% ของแผนจัดตั้ง
10 ป
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สสป.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม
- กรมอนามัย
(ผูสูงอายุ/ผูพิการ/
Health Literacy)
- กรมแพทย
(ผูสูงอายุ/IMC/ผู
พิการ)
- กรมควบคุมโรค
(ผูสูงอายุ/ผูพิการ)
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รพ.สต.ผานเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว

3.4

การดำเนินงาน

อำเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ (พชอ.)

ประเด็น

3.3

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- 1 จังหวัด มี 1 อำเภอ ที่ดำเนินการใหมีหนวยบริการ
ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ เต็มพื้นที่
รอบที่ 1
- สถานการณปจจุบันของแตละ พชอ.
- แผนปฏิบัติการในประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ อยาง
นอย 2 ประเด็นและประเด็น Covid 19 อีก 1 ประเด็น
และดูแลกลุมเปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ (ติดเตียง)
IMC และผูไดรับผลกระทบจาก COVID 19) อยางเปน
องครวม
- ผลการประเมินตนเองป 2565 กอนดำเนิน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตแตละ พชอ.ตามแนวทาง UCCARE
รอบที่ 2
- ผลการดำเนินงานของ พชอ. ในการแกไขปญหาสำคัญ
ของพื้นที่และการจัดการกับประเด็น COVID 19 รวมถึง
การดูแลกลุมเปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ (ติดเตียง) IMC
และผูไดรับผลกระทบจาก COVID 19)
- ผลการดำเนินงานของ พชอ.ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
- แผนปฏิบัติการในการดำเนินงาน พชอ.ป 2566
รอบที่ 1
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ประเด็น

การดำเนินงาน
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Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ )
4
ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุมวัย+สุขภาพจิต
4.1
สุขภาพเด็ก - ระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

รอบที่ 1
หญิงตั้งครรภ
- สงเสริมหญิงตั้งครรภใหฝากครรภกอน 12 สัปดาห
- หญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ
- สถานบริการ สธ. จายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
และโฟลิก ใหหญิงตั้งครรภทุกคน
- หญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อ
โควิด 19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห
- พื้นที่มีการดำเนินงานชุมชน/หมูบานไอโอดีนและ
สงเสริมใหรานอาหารแผงลอย ฟูดทรัค และโฮมเมดใช

- กำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินการประเมิน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.
ติดดาว)
- รพ.สต. ประเมินตนเองตามเกณฑและบันทึกขอมูลใน
ระบบ พรอมวิเคราะหปญหาเพื่อหาโอกาสพัฒนา
รอบที่ 2
- รพ.สต. ไดรับการเยี่ยมประเมิน และรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.เสนอแนะและใหการสนับสนุนเพื่อแกไข
ปญหา จากระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับเขต
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กรมอนามัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กรมสุขภาพจิต

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม
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ประเด็น

การดำเนินงาน
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รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
เกลือและผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริมไอโอดีน โดยใชแพลท
ฟอรมอนามัยไอโอดีนไดตามคาเปาหมายรายเขต
เด็ก 0-5 ป
- ปกปอง สงเสริมสนับสนุน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
- การสงเสริมโภชนาการของหญิงใหนมบุตร และอาหาร
ตามวัยของเด็กปฐมวัย
- ขับเคลื่อนงานผานคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตำบล
- พัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแมและเด็กในชุมชน
(รพ.สต., ศพด.)
- ติดตาม เฝาระวัง และสงเสริมการเจริญเติบโต
พัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ และสุขภาพชองปาก
ของเด็กปฐมวัย
- สงเสริมการจายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6
เดือน – 5 ป
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดโครงการ กพด. ไดรับน้ำเสริม
ไอโอดีนเปนประจำทุกวัน
รอบที่ 2
หญิงตั้งครรภ
- สงเสริมหญิงตั้งครรภใหฝากครรภกอน 12 สัปดาห
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ประเด็น

การดำเนินงาน
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รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- หญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ
- สถานบริการ สธ. จายยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก
และโฟลิกใหหญิงตั้งครรภทุกคน
- หญิงตั้งครรภไดรับการฉีดวัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิด
19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห
- พื้นที่มีการดำเนินงานชุมชน/หมูบานไอโอดีนและ
สงเสริมใหรานอาหารแผงลอย ฟูดทรัค และโฮมเมดใช
เกลือและผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริมไอโอดีน โดยใชแพลท
ฟอรมอนามัยไอโอดีนไดตามคาเปาหมายรายเขต
เด็ก 0-5 ป
- ปกปอง สงเสริมสนับสนุน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
- การสงเสริมโภชนาการของหญิงใหนมบุตร และอาหาร
ตามวัยของเด็กปฐมวัย
- ติดตาม เฝาระวัง และสงเสริมการเจริญเติบโต
พัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ และสุขภาพชองปาก
ของเด็กปฐมวัย
- สงเสริมการจายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6
เดือน – 5 ป
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดโครงการ กพดไดรับน้ำเสริม
ไอโอดีนเปนประจำทุกวัน
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ประเด็น

สุขภาพวัยทำงาน - อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ
- การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัย
ปวยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง

การดำเนินงาน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

4.2

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการดูแลชวยเหลือ
พัฒนาการลาชาอยางตอเนื่องในเขตสุขภาพ เพื่อแกไข
ปญหา GAP ของพื้นที่
- พัฒนาระบบติดตาม และกระตุนเด็กพัฒนาการลาชา
ดวย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน อยางตอเนื่อง
รอบที่ 1
สงเสริมความรอบรู เขาใจ และวัคซีนใจใหกับประชาชน
พัฒนาศักยภาพ Gate Keeper เพื่อคนหา คัดกรอง
ประชากรกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมเปราะบางทาง
เศรษฐกิจและสังคม สงตอเขาสูระบบบริการ มีการบูรณา
การเพื่อเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการฆาตัวตาย
รวมกับระหวางภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบ
สาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยสุขภาพจิตระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ จะมี
บทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อนงานใหเกิดความตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
รอบที่ 2
ติดตามระบบบริการดานการรักษา ดูแลตอเนื่อง ในกลุม
Mental disorder (Schizophrenia , Mood disorder)
พัฒนาระบบการสงตอดูแลผูพยายามทำรายตนเอง
เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย
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ประเด็น

สุขภาพผูสูงอายุ
- พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค

การดำเนินงาน
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4.3

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

รอบที่ 1
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแกผูเกี่ยวของ ระดับเขต/
จังหวัด/พื้นที่ ในเรื่องการใชงาน Application การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุที่พึงประสงค และการ
วิเคราะหขอมูลผลการดำเนินงาน
- สนับสนุนคูมือ/แนวทางการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงคใหครอบคลุมผูสูงอายุ ที่มี ADL ≥ 12
คะแนน อยางนอยรอยละ 5
- จัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
- สวนกลางพัฒนาแผนสงเสริมสุขภาพดี (wellness
plan) ในรูปแบบ Digital พรอมสนับสนุนคูมือแนวทาง
สำหรับเจาหนาที่และผูสูงอายุ (ทั้งสื่อ/คูมือและออนไลน)
รอบที่ 2

ภายในและภายนอกสาธารณสุข และจังหวัดมีทีม
สอบสวนระบาดวิทยาการฆาตัวตาย และมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความรู ความสามารถ
ในการสอบสวนสาเหตุการตายตามหลักระบาดวิทยาการ
ฆาตัวตาย และวิเคราะหขอมูล เพื่อกำหนดนโยบายหรือ
แนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ นิเทศ/กำกับ ติดตาม
ประเมินผล ตามแผนการปองกันการฆาตัวตายในระดับ
เขตสุขภาพและระดับจังหวัด
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- LTC

4.5

การดำเนินงาน

- สมองเสื่อม พลัดตกหกลม

ประเด็น

4.4

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- พัฒนาแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness plan) พรอม
สนับสนุนคูมือแนวทางสำหรับเจาหนาที่และผูสูงอายุ
- ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไวตามบริบทของพื้นที่ และ
สอดคลองกับหลักการของสวนกลาง
- ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคใหครอบคลุม
ผูสูงอายุ ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน อยางนอยรอยละ 10
- สนับสนุนการดำเนินงานและติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
รอบที่ 1
วางแผนการจัดตัง้ คลินิกผูสูงอายุ และคัดกรองปญหา
สุขภาพสำคัญผูสงู อายุในคลินิกผูสูงอายุ
รอบที่ 2
ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไวตามบริบทของพื้นที่ และ
สอดคลองกับหลักการของสวนกลาง
รอบที่ 1
- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแกผูเกี่ยวของในระดับเขต
จังหวัด
- พื้นที่ประเมินตำบลตามเกณฑ 6 องคประกอบ ทั้งพื้นที่
ใหม /พื้นที่ที่ผานการประเมินมาแลว 3 ปขึ้นไป เพื่อให
การประเมินและรับรองซ้ำ (Re-Accreditation)
- วางแผนการสงเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care
Plan) ในกลุมผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รอบที่ 2
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ประเด็นที่ 5

5
5.1

ลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย
Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

การดำเนินงาน
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ประเด็น

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

อัตราตายของผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI (< รอยละ 8)
- ใหการรักษาผูปวยที่เปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อยางรวดเร็ว โดยการใหยาละลายลิ่มเลือดและหรือการ
ทำบอลลูน (Reperfusion rate)
- มีระบบการสงตอผูปวย STEMI fast ที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติไดจริงทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ
- ผูปวยที่เปนโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรังใหรักษาโดยการทำ
บอลลูนหรือการผาตัด CABG โดยลดเวลาระยะเวลา
รอคอย
- มีการคัดกรองผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
หลอดเลือดตามโปรแกรม
- ในรายที่เปนโรคแลวมีแนวทางการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ของโรคกลุม NCD เพื่อใหอยูในระดับที่ตองการตาม
มาตรฐาน
- ใหการศึกษากับผูปวยและญาติเรื่องการควบคุมปจจัย
เสี่ยงการดูแลตนเอง, ทราบถึงอาการของโรคกลามเนื้อ

ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไวตามบริบทของพื้นที่ และ
สอดคลองกับหลักการของสวนกลาง
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การดำเนินงาน
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รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
หัวในขาดเลือดและการเขาถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉิน
และปกติ
- มีขอมูลการผลการรักษาผูปวย STEMI เพื่อนำขอมูล
มาวิเคราะหและรายงานผล อัตราตายของผูปวย STEMI
รอยละของการใหการรักษาผูปวย STEMI ไดตาม
มาตรฐานเวลาที่กำหนด (≥ รอยละ 60)
- มีแนวทางในการใหยาละลายลิ่มเลือดโดยมีระบบการ
ใหคำปรึกษาและระบบรับสงตอผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน (24/7) โดยอายุรแพทยหรืออายุรแพทยโรคหัวใจ
- มีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือดโดยสามารถใหยา
ไดตลอด 24 ชั่วโมงและมีระบบหมุนเวียนยาระหวาง
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน
- มีความพรอมของหนวยงาน รถพยาบาลบุคลากร และมี
อุปกรณเครื่องชวยชีวิตเพื่อพรอมสงตอผูปวยในกรณี
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- มีหนวยบริการที่มีความพรอมเพียงพอในการรักษา
โดยวิธีใหยาละลายลิ่มเลือดและหรือการขยายหลอดเลือด
- มีระบบการสงตอและแนวทางการรับผูปวยเพื่อให
สามารถใหบริการผูปวยไดในเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม
ทั้งโดยวิธีใหยาละลายลิ่มเลือดและการขยายหลอดเลือด
- มีขอมูลการใหการรักษาผูปวย STEMI เพื่อนำขอมูล
มาวิเคราะหและรายงานผล
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ประเด็น

Service Plan สาขามะเร็ง

Service Plan สาขาอุบัติเหตุ

การดำเนินงาน
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5.3

5.2

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
- เพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเขาถึง definite
care ผานระบบ Fast track กลุมโรคสำคัญ เชน STEMI ,
Stroke , Severe sepsis/septic shock, Trauma และกลุมโรค
สำคัญอื่นๆ โดยเชื่อมโยงโรงพยาบาลทุกระดับผานระบบ
การสงตอและการเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินอยาง
ไรรอยตอ
- ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในหองฉุกเฉิน
- แผนรองรับภาวะวิกฤติในสถานการณตางๆ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลหองฉุกเฉิน
รอบที่ 1 และ 2
ดานการผาตัด
- บริหารจัดการหองผาตัดเพื่อรองรับผูปวยโรคมะเร็ง
รวมกับโรคอื่นๆ อยางเหมาะสม
- บริหารจัดการใหไดการวินิจฉัยหลังตัดชิ้นเนื้อเร็วที่สุด
- การบันทึกวันเริ่มผาตัดใน TCB เพื่อเชื่อมตอขอมูล
กลับไปยังพื้นที่
ดานเคมีบำบัด
- เปดบริการเคมีบำบัดมะเร็งเตานมและมะเร็งลำไสใหญ
และทวารหนัก ใน M1
- การพัฒนาศักยภาพและธำรงรักษา ศัลยแพทย
อายุรแพทย พยาบาลในการใหยาเคมีบำบัด
- พัฒนาระบบการสงตอเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย

34
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Intermediate Care

5.5

การดำเนินงาน

Service Plan สาขาทารกแรกเกิด

ประเด็น

5.4

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

ดานรังสีรักษา
- การบันทึกวันเริ่มฉายรังสีใน TCB เพื่อเชื่อมตอขอมูล
กลับไปยังพื้นที่
- การบรรจุและธำรงรักษาแพทย นักฟสิกสการแพทย
และนักรังสีการแพทย ใหพรอมตอการบริการ
- พัฒนาระบบการสงตอเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
- สำรวจสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรกของทารก
- จัดอบรมหรือใหทุนเขาอบรม NNP ในทุกเขตสุขภาพ
รอบที่ 1
- เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติลงสูการปฏิบัติในระดับเขต
สุขภาพและจังหวัด
- ใหบริการ IMC ตาม Care protocol อยางเปนรูปธรรม
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพ
ที่ขาดแคลน ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
รอบที่ 2
- พัฒนาการใหบริการ IMC ใหไดคุณภาพ ทั้งทางดาน
โครงสราง ระบบบริการ และบุคลากร

- การบันทึกวันเริ่มใหเคมีบำบัดใน TCB เพื่อเชื่อมตอ
ขอมูลกลับไปยังพื้นที่
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ประเด็นที่ 6

6
6.1

การเงินการคลังสุขภาพ (วิกฤตการเงินระดับ 7 , ระบบจัดเก็บ
รายได)

Good Governance
ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล)

การดำเนินงาน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

6.2

ประเด็น

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

หนวยบริการทุกแหงมีแผนเงินบำรุงรอยละ 100
รอบที่ 1
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกหนวยบริการมีแผนเงิน
บำรุงครบถวนทุกแหง
- โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แหง มีการดำเนินการดาน
รายจายและกอหนี้ผูกพันเปนไปตามระเบียบ
รอบที่ 2
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีประสิทธิภาพ
กระบวนการกำกับติดตามแผนเงินบำรุง
- โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1 แหง มีประสิทธิภาพดาน
การควบคุมคาใชจายตามแผนเงินบำรุง ( ตามหลัก 4 P)
หนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
- พัฒนาระบบบบัญชี (Accounting)
- การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ (Budgeting)

- บริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ

36

กองเศรษฐกิจฯ

กลุมตรวจสอบ
ภายใน สป.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หนวยงานที่
รับผิดชอบรวม

34

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็น

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

การดำเนินงาน
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6.3

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- พัฒนาศักยภาพบริหารดานการเงินการคลังแกเครือขาย
และบุคลากร (Competency)
- สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Division of
regional health)
- ติดตาม กำกับ เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
(Efficiency)
หนวยบริการที่มีศูนยจัดเก็บรายไดคุณภาพ
รอบที่ 1 และรอบที่ 2
- มีโครงสรางศูนยจัดเก็บรายได (Structure)
- มีระบบงานศูนยจัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน
(System)
- มีระบบบุคลากรในศูนยจัดเก็บรายได (Staff & skill)
มีจำนวนและทักษะความสามารถของบุคลากรเหมาะสม
ตามระดับของ รพช. รพท. รพศ.
- มีการบันทึกขอมูลกิจกรรมการรักษา ครบถวน (Care)
- มีการบันทึกรหัสการรักษาพยาบาล ครบถวน และ
ถูกตอง (Code)
- มีระบบเบิกจาย (Claim) ของแตละกองทุน
รอบที่ 1
ศูนยเทคโนโลยีและ
- ทุกจังหวัดแตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูล
สารสนเทศ สป. ,
และเทคโนโลยีสุขภาพในระดับจังหวัด
กองยุทธศาสตร
และแผนงาน สป.

37
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โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบางราย
ครัวเรือน

7.3
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โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

7.2

การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

การดำเนินงาน

โครงการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ

ประเด็นที่ 7

ประเด็น

7.1

7

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กรมควบคุมโรค,
- การดำเนินการภายใตแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
กรมอนามัย,
แหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”
กรมการแพทย,
- ความคืบหนาการแกไขมลพิษทางอากาศภายใต “4
กรม สบส.
พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” (2P2R)
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) กรมการแพทยแผน
โดยบูรณาการของภาคสวนตางๆ ใน 14 จังหวัด ภายใต
ไทยฯ
3 คลัสเตอร (เกษตร วัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรม
สมุนไพร ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย
แผนไทย)
ใหความชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง
กรมอนามัย
รายครัวเรือนใน 5 มิติ ไดแก รายได สุขภาพ การศึกษา

รอบที่ 2
- กำกับติดตามใหโรงพยาบาลทุกแหงติดตั้ง HIS
Gateway และใชประโยชนอยางสม่ำเสมอเพื่อคุณภาพ
ของขอมูลที่ประชาชนจะไดรับ

- เชิญชวนใหโรงพยาบาลทุกแหงเขารวมอบรมการติดตั้ง
ใชงาน HIS Gateway รุนปจจุบัน
- กำกับติดตามใหหนวยงานทุกแหงตอบแบบสอบถาม
สถานะความพรอมดานไซเบอร ออนไลน

38
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ประเด็น

การลดอุบัติเหตุทางถนน

Model)

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG

จัดการสิ่งแวดลอมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนา

การดำเนินงาน
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7.5

7.4

รหัส

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
ความเปนอยู และการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการรองรับ
สังคมผูสูงอายุ
- โครงการ/กิจกรรมดานการบริหารจัดการปาไม ตาม
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- การขับเคลื่อนดำเนินการพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะพื้นที่
ปา สวนปา สวนสาธารณะ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพื้นที่
สวนบุคคลใหเปนไปตาม (BCG Model)
- การใชประโยชนและหมุนเวียนทรัพยากรทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน และขาญฉลาด เชน การสรางมูลคาเพิ่มเปน
ผลิตภัณฑภาชนะใสอาหาร และอาหารเพื่อสุขภาพ
ในดานสุขภาพและการแพทย มีการพัฒนายาและ
เวชภัณฑ วัคซีน และเวชสำอาง ที่สกัดจากพืช สัตว
จุลินทรีย และสมุนไพร
ติดตามการขับเคลื่อนของหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการ
บูรณาการของภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ การ
ขับเคลื่อนแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อใหอัตรา
ผูบาดเจ็บ และผูเสียชีวิตลดลงจากอุบัติเหตุทางถนน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 1 : โครงการพระราชดำริ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ
โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจำ
ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง โครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี ส ิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล า เจ า อยู  ห ั ว โดยทรง
พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑทางการแพทยใหแกเรือนจำและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาลเครือขาย
เพื่อแกปญหาขาดแคลนอุปกรณและครุภัณฑทางการแพทย พรอมพระราชทานแนวทางการแกไขปญหา
อยางเปนระบบ ทำใหเกิดการบูรณาการทางการแพทยระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูตองขังสามารถ
เขาถึงการรักษาพยาบาลอยางรวดเร็วและเทาเทียมตามหลักมนุษยธรรม สามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพ
สมบูรณทั้งกายและใจระหวางที่ถูกควบคุมตัวเมื่อพนโทษกลับสูสังคมจะไดประกอบอาชีพสุจริตอยางมีคุณภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงยุ ติ ธ รรม และสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ได ล งนามบั น ทึ ก
ความร ว มมื อ เพื่อการพัฒนาระบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ (MOU) เมื่อวันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขัง
ใหครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพ
และการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามที ่ ค ณะอนุ ก รรมการกำหนดประเด็ น และติ ด ตามการตรวจราชการฯ ป ง บประมาณ 2565
ประเด็นโครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ มีแนวทางการพัฒนาระบบบริการเพื่อใหผูตองขังสามารถเขาถึงการ
รักษาพยาบาลอยางรวดเร็วและเทาเทียมตามหลักมนุษยธรรม และสอดคลองกับนโยบายสำคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม
(New Normal) ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงมีการบูรณาการทำงานรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ในการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรื อนจำ
รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ปญหา อุปสรรค เพื่อนำมาสู
การปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาในการทำงานไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ใหผูตองขัง
สามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงตอไป นั้น
คำนิยาม
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ หมายถึง การใหบริการสาธารณสุข
แกผูตองขังในเรือนจำ ทั้งดานการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหบริการ
ตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติจากแพทย รพ.แมขาย ผูรับผิดชอบงานบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจำ ทัณฑสถาน
ในพื้นที่เปาหมาย โดยมีหนังสือสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดวนที่สุด ที่ สธ 0207.06/ว.29461 ลงวันที่
3 ธันวาคม 2562 แจงไปยัง สสจ./รพ./สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 หนวยบริการในสังกัด สธ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหสถานพยาบาลในเรือนจำและหนวยบริการในสังกัด สธ. อยูในพื้นที่ที่มีเรือนจำ ควรมีการจัด
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ใหบริการที่จำเปนพื้นฐานใหสำหรับผูตองขัง ตามเกณฑและเลมแนวทางการพัฒนาร ะบบบริการสำหรับ
ผูตองขังในเรือนจำของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
1.1 อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หมายถึง นักโทษเด็ดขาดชั้นดี เวนแตเปนผูตองขังที่มี
ความประพฤติ ด ี อาจคั ด เลื อ กจากนั ก โทษชั ้ น กลางขึ ้ น ไปตามลำดั บ และกำหนดเหลื อ โทษ
1 ปขึ้นไป สามารถอานออกเขียนได หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ
และมีพฤติกรรมทางดานสุขภาพที่เปนแบบอยางที่ดี ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ
การพั ฒ นาอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข เรื อ นจำ หมายถึ ง หมายถึ ง การฝ ก อบรม และ/หรื อ
การอบรมฟนฟู อสรจ. ของเรือนจำเปาหมาย ตามหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.) โดยครูฝก อสรจ. ที่คณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ระดับจังหวัด
กำหนด
หลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หมายถึง คูมือครูฝก อสรจ.,หลักสูตร
อสรจ. และชุดสื่อการสอน อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
หลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) หมายถึง คูมือครูฝก อสรจ., หลักสูตร อสรจ.
และชุดสื่อการสอน อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
การสนับ สนุน ให อสรจ. รวมจัดบริการสุข ภาพตามบริบ ท หมายถึง เรือนจำเปาหมายมีการ
จัดกิจกรรมให อสรจ. มีสวนรวมจัด บริการสุขภาพ ตามหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ระดับ
จังหวัดกำหนด
ครูฝก อสรจ. หมายถึง ผูแทนหนวยงาน ที่ไดรับมอบหมายใหมารวมฝกอบรม อสรจ. ที่คณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพือ่ ชาติ ศาสน กษัตริย ระดับจังหวัดกำหนด
หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต, สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ/หรือ หนวยงานที่คณะกรรมการโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย ระดับจังหวัด
กำหนด
1.2 การใหบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย) หมายถึง บุคลากรแพทยที่มีองคความรูหรือ
จบดานเวชศาสตรครอบครัว หรือ แพทยสาขาอื่นๆ จากโรงพยาบาลแมขายในพื้นที่ที่รับผิดชอ บ รวมทั้ง
ทีมแพทยจิตอาสาจากสังกัดอื่นๆ อาทิเชน สังกัด ๓ เหลาทัพ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือเอกชน ฯลฯ ที่เขา
มารวมใหบริการตรวจรักษาพยาบาลปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ในสถานพยาบาลเรือนจำ หรือใหบริการ
สาธารณสุขอื่นๆเปนครั้งคราว เพื่อสงเสริม ฟนฟู รักษาพยาบาลเบื้องตน ปองกันโรค ใหกับผูตองขัง
ในสถานพยาบาลในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือใหบริการผานทาง Telemedicine ตามแนวทางและเกณฑ
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
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ระบบรายงานขอมูลการบริการสุขภาพในเรือนจำ (สธรจ.101) หมายถึง โรงพยาบาลแมขายดำเนินการ
บันทึกขอมูลบริการดานสุขภาพของผูตองขังในเรือนจำ (สธรจ.101) ตามแบบฟอรมที่กองบริหารการสาธารณสุข
กำหนดทุกเดือน (แยกรายเดือน/โรงพยาบาล/เรือนจำ)
2. คำนิยาม ของกรมอนามัย
2.1 ระบบบริการสุขภาพชองปากสำหรับผูตองขังในเรือนจำและทัณฑสถาน หมายถึง การดำเนินงาน
พัฒนารูปแบบการใหบริการสุขภาพชองปากสำหรับผูตองขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ประกอบดวยกิจกรรม
การคัดกรองโรค การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การรักษา และฟนฟู สุขภาพชองปากแกผูตองขัง
การตรวจคัดกรองโรค หมายถึง ผูตองขังไดรับการตรวจคัดกรองโรคในชองปากเบื้องตน เชน โรคฟนผุ โรคเหงือก
รอยโรคเนื้อเยื่อออนในชองปาก เปนตน การตรวจคัดกรองนั้นดำเนินการโดยทันตบุคลากร พยาบาลในเรือนจำ
เจาหนาที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมใหผูตองขังมีความรอบรู ฝกทักษะ
ในการดูแลสุขภาพชองปากตนเองและเพื่อนผูตองขัง รวมถึงการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพชองปากพื้นฐาน
เชน กิจกรรมแปรงฟน การไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพรางกายและฟน เปนตน
การรักษา หมายถึง การจัดบริการทางทันตกรรมพื้นฐานตามชุดสิทธิป ระโยชนที่ผูตองขังไทยทุกคน
ที่พึงไดรับ เชน ตรวจฟน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน ผาฟนคุด เคลือบฟลูออไรด เปนตน โดยรูปแบบบริการนั้น
อาจเปนรูปแบบบริการ ณ คลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาลเรือนจำ หรือ รูปแบบหนวยบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่
การฟนฟู หมายถึง การจัดบริการฟนฟูใหผูตองขังที่มีการสูญเสียฟน แกไขความพิการ หรือใหไดรับ
การใสฟนเทียมทดแทน
2.2 หลักสูตรพัฒนาทักษะผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) ในเรือนจำ หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการ
อบรมผูสูงอายุในเรือนจำใหมีความรูในการดูแลตัวเองและผูสูงอายุในเรือนจำ
ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนนทั้งเพศชายและเพศหญิง
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนนทั้งเพศชายและ
เพศหญิง
ผูสูงอายุในเรือนจำ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่ทำผิดกฎหมายและตองโทษอยูใน
เรือนจำทั้งเพศชายและเพศหญิง
ผูดูแลผูสูงอายุ( Caregiver) หมายถึง ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรื อนจำใหมี
ความรูในการดูแลตัวเองและผูสูงอายุในเรือนจำ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติแลวสงผลดี
ตอสุขภาพของบุคคลนั้นๆเอง (รางกาย จิตใจ และสังคม) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
ประกอบดวย ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกำลังกาย ดานการจัดการความเครียด ดานการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม และดานการดูแลตนเองในภาวะเจ็บปวย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
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3. คำนิยาม ของกรมสุขภาพจิต
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผูตองขังในเรือนจำ หมายถึง การดำเนินการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผูตองขังในเรือนจำ ประกอบดวย การใหบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผูตองขั งในเรือนจำตามบริบทของ
พื้นที่ การใหบริการตรวจรักษาผูตองขังปวยจิตเวชผานระบบ Telepsychiatry การสงตอผูตองขังปวยจิตเวช
การเตรียมความพรอมผูตองขังปวยจิตเวชกอนปลอย การติดตามผูตองขังปวยจิตเวชภายหลังปลอยตัว
การบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลผูปวยนิติจิตเวช การจัดเก็บและรายงานขอมูลการใหบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชสำหรับผูตองขังในเรือนจำ และการติดตามผูตองขังปวยจิตเวชภายหลังพนโทษตอเนื่องครบ 1 ป เพื่อให
หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเรือนจำใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งประเทศ
เรือนจำนำรอง หมายถึง เรือนจำที่ไดรับเลือกใหเขารวมโครงการราชทัณฑปนสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน กษัตริย ดังนี้
ระยะที่ 1 ปงบประมาณ 2563 จำนวน 24 เรือนจำ ไดแก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถาน
หญิงธนบุรี เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี ทัณฑสถาน
หญิงชลบุรี เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจำจังหวัด
พิษณุโลก เรือนจำกลางบางขวาง เรื อนจำกลางเชียงใหม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม เรือนจำกลางคลองไผ
เรื อ นจำกลางนครราชสี ม า ทั ณ ฑสถานหญิ ง นครราชสี ม า เรื อ นจำกลางสุ ร าษฎร ธ านี เรื อ นจำกลาง
นครศรีธรรมราช เรือนจำกลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจำกลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจำกลางนครพนม
ระยะที่ 2 ปงบประมาณ 2564 จำนวน 19 เรือนจำ ไดแก เรือนจำอำเภอแมสอด เรือนจำอำเภอ
นางรอง เรือนจำอำเภอกบินทรบุรี เรือนจำอำเภอฝาง เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ เรือนจำอำเภอเบตง
เรือนจำอำเภอทุงสง เรือนจำอำเภอหลังสวน เรือนจำอำเภอพล เรือนจำอำเภอแมสะเรียง เรือนจำอำเภอ
สวรรคโลก เรือนจำอำเภอธัญบุรี เรือนจำอำเภอนาทวี เรือนจำอำเภอหลมสัก เรือนจำอำเภอปากพนัง เรือนจำ
อำเภอรัตนบุรี เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ เรือนจำอำเภอเทิง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว
ผูตองขัง หมายถึง บุคคลที่กระทำผิดกฎหมายแลวถูกคุมขังอยูในเรือนจำทั้ง 143 แหงทั่วประเทศ โดยการ
คุมตัว กัก กักกัน ขัง กักขัง จำขัง หรือจำคุก
การคัดกรอง หมายถึง การใชชุดเครื่องมือหรือการทดสอบแบบยอและเฉพาะเจาะจงประเมินภาวะ
สุ ข ภาพจิ ต ในผู  ต  อ งขั ง จำนวน 6 ภาวะ ได แ ก 1) อาการทางจิ ต 2) ภาวะซึ ม เศร า 3) การฆ า ตั ว ตาย
4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดฝน เพื่อระบุความเสี่ยง หรือ โอกาสที่จะพบปญหา
สุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวช โดยทีมบุคลากรทางการแพทยของเรือนจำ โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาล
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือหนวยงานอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการเขาไปตรวจในเรือนจำหรือตรวจผานระบบ
Telepsychiatry ตามแนวทางการใหบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผูตองขังในเรือนจำ โดยทำการคัดกรอง
ผูตองขัง 2 กลุม ดังนี้
1. ผูตองขังรายใหมทุกราย ตองไดรับการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต จำนวน 6 ภาวะ ไดแก
1) อาการทางจิต 2) ภาวะซึมเศรา 3) การฆาตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดฝน
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2. ผูตองขังรายเกาทุกราย ภายหลังหลังถูกคุมขังอยูในเรือนจำตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป ตองไดรับการคัดกรอง
ประเมินภาวะสุขภาพจิต จำนวน 3 ภาวะ ไดแก 1) อาการทางจิต 2) ภาวะซึมเศรา และ 3) การฆาตัวตาย อยางนอย ป
ละ 1 ครั้ง
ปญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผูตองขังมีภาวะสุขภาพจิต จำนวน 6 ภาวะ ไดแก 1) อาการทางจิต
2) ภาวะซึมเศรา 3) การฆาตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดฝน หรือไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยวาปวยเปนโรคจิตเวชตามเกณฑ ICD-10 หรือ DSM-5
การดูแลรักษา หมายถึง การตรวจและใหการบำบัดรักษาผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
โดยตรงจากจิ ต แพทย ห รื อ แพทย ท ั ่ ว ไปทั ้ ง ในและนอกเรื อ นจำ หรื อ ตรวจผ า นระบบ Telepsychiatry
(ไมรวมกรณีเจาหนาที่ในเรือนจำขอรับยาแทนผูตองขังปวยจิตเวช หรือการขอรับยาเดิมโดยผูตองขังปวยจิตเวช
ไมไดพบจิตแพทยหรือแพทย)
ผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษา หมายถึง ผูตองขังในเรือนจำที่ไดรับ
การคัดกรองและใหการบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 6 ภาวะ ไดแก 1) อาการทางจิต 2) ภาวะ
ซึ มเศร า 3) การฆ าตั วตาย 4) ภาวะถอนสุ รา 5) ภาวะติ ดสุ รา และ 6) ภาวะติ ดฝ  น โดยที ม บุ ค ลากร
ทางการแพทยของเรือนจำและทัณฑสถาน โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือ
หนวยงานอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการเขาไปตรวจในเรือนจำหรือตรวจผานระบบ Telepsychiatry ตามแนวทาง
การใหบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับผูตองขังในเรือนจำและทัณฑสถาน รายงานสถิติเปนยอดรวมสะสม
ผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษาของทุกเรือนจำที่อยูในแตละเขตบริการสุขภาพ
ในแตละป (ไมรวมจำนวนผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชและไดรับการรักษาเรียบรอยแลว)
ผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชไดรับการบันทึกขอมูลลงบนฐานขอมูลนิติจิตเวช หมายถึง
ผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแลวไดรับการรักษาจากจิตแพทยหรือแพทยทั่วไปทั้งในและนอก
เรือนจำ หรือตรวจผานระบบ Telepsychiatry รวมทั้งกรณีเจาหนาที่ในเรือนจำขอรับยาแทนผูตองขังปวย
จิตเวช หรือการขอรับยาเดิมโดยผูตองขังปวยจิตเวชไมไดพบจิตแพทยหรือแพทย และบันทึกขอมูลผูตองขัง
ดังกลาวลงบนฐานขอมูลนิติจิตเวชตามลิ้งค http://61.19.42.40:10001
การติดตามตอเนื่องครบ 1 ป หมายถึง การติดตามดูแลชวยเหลือและประสานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผู  ต  อ งขั ง ป ว ยจิ ต เวชภายหลั ง ปล อ ยตั ว ออกจากเรื อ นจำ หรื อ จำหน า ยออกจากสถานพยาบาล ตั ้ ง แต
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยสามเดือนแรกติดตามเดือนละ 1 ครั้ง และติดตามทุกๆ 3 เดือน
จนครบระยะเวลา 1 ป โดยติดตามดูแลใน 10 ประเด็น ตามแบบฟอรมแบบรายงานผลการติดตามการดูแล
ผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัว ของกรมสุขภาพจิต ดังตอไปนี้ 1) ดานอาการทางจิต 2) ดานการกินยา 3)
ด า นผู  ด ู แ ล/ญาติ 4) ด า นการทำกิ จ วั ต รประจำวั น 5) ด า นการประกอบอาชี พ 6) ด า นสั ม พั น ธภาพ
ในครอบครัว 7) ดานสิ่งแวดลอม 8) ดานการสื่อสาร 9) ดานความสามารถในการเรียนรูเบื้องตน และ
10) ดานการใชสารเสพติด (บุหรี่/สุรา /ยาเสพติด)
4.1 ความสำเร็จในการดำเนินการปองกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจำ หมายถึง การดำเนินกิจกรรม
ปองกัน ควบคุมวัณโรคสำหรับผูตองขังในเรือนจำ เพื่อใหผูตองขังในเรือนจำสามารถเขาถึงการบริการปองกัน
ควบคุมวัณโรคที่สำคัญไดตามมาตรฐานและบรรลุตามเปาหมาย เพื่อลดการแพรกระจายของวัณโรคในเรือนจำ
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เรือนจำเปาหมาย หมายถึง เรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 143 แหง เปนพื้นที่เปาหมายหลักในการดำเนินงาน
ผูตองขังแรกรับ หมายถึง ผูตองขังที่อยูในเรือนจำหรือทัณฑสถาน ในระยะเวลา 1 เดือนกอนจำหนายไปยัง
แดนตางๆ
ระยะเวลา 1 เดือน หมายถึง ผูตองขังที่อยูในแดนแรกรับ ในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ผูตองขัง
เขาเรือนจำ
ผูตองขังรายเกา หมายถึง ผูต องขังที่อยูในเรือนจำตั้งแต 3 (1) เดือนขึ้นไป
ไดรับการคัดกรองวัณโรค หมายถึง ผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองคนหาวัณโรค เชน การคัดกรอง
โดยการถายภาพรังสีทรวงอก และ / หรือการคัดกรองดวยการตรวจแบบคัดกรอง ดวยการตรวจแบบเสมหะ
โดยวิธี Gene X-pert
4.2 ความสำเร็จในการดำเนินการปองกัน ควบคุมโรคในเรือนจำ หมายถึง การดำเนินกิจกรรม
ปองกัน ควบคุมโรคสำหรับผูตองขังในเรือนจำ เพื่อใหผูตองขังในเรือนจำสามารถเขาถึงการบริการปองกัน
ควบคุมโรคที่สำคัญไดตามมาตรฐานและบรรลุตามเปาหมาย เพื่อลดการแพรกระจายของโรคติดตอในเรือนจำ
โดยมีกิจกรรมสำคัญ ไดแก การตรวจคัดกรองโรคติดตอสำคัญในเรือนจำ
1) คัดกรองเอชไอวี ตับอักเสบซี และ ซิฟลิสในกลุม ผูตองขังแรกรับ
เรือนจำเปาหมาย หมายถึง เรือนจำที่ไดรับการคัดเลือก ภายใตโครงการราชทัณฑปนสุขฯ จำนวน
44 แหง เปนพื้นที่เปาหมายหลักในการดำเนินงาน และวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ
ผูตองขังแรกรับ หมายถึง ผูตองขังที่เขาสูเรือนจำหรือทัณฑสถานในแดนแรกรับ ภายใน 1
เดือน กอนจำหนายไปยังแดนตางๆ ในปงบประมาณที่รายงาน โดยนับผูตองขังแรกรับ ตั้งแตวันที่เขาสูเรือนจำหรือ
ทัณฑสถาน โดย (ระยะเวลา 1 เดือน หมายถึง ผูตองขังที่อยูในแดนแรกรับ ในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่
ผูตองขังเขาเรือนจำ)
ไดรับการคัดกรองเอชไอวี หมายถึง ผูตองขังแรกรับไดรับการตรวจคัดกรองหารองรอยการ
ติดเชื้อเอชไอวี ดวยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดำ (vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว หรือการตรวจ
จากสารน้ำในชองปาก (Oral fluid screening test) แตหากมีผลบวกในการคัดกรอง กลุมเปาหมาย ตองไดรับ
การตรวจยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจเลือดเอชไอวีของประเทศ ทุกราย
ไดรับการคัดกรองตับอักเสบซี หมายถึง ผูตองขังแรกรับไดรับการตรวจคัดกรองหารองรอย
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ดวยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดำ(vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
แตหากมีผลบวกในการคัดกรองกลุมเปาหมาย ตองไดรับการตรวจยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจ
เลือดเพื่อหาเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี ทุกราย
ไดรับการคัดกรองซิฟลิส หมายถึง ผูตองขังแรกรับไดรับการตรวจคัดกรองหารองรอยการติด
เชื้อซิฟลิส ดวยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดำ(vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว แตหากมีผลบวก
ในการคัดกรอง กลุมเปาหมาย ตองไดรับการตรวจยืน ยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ
ซิฟลิสทุกราย
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ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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มาตรการที่ดำเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 1)
1.1 การเตรียมการพัฒนา
- หลักสูตรฝกอบรม อสรจ.
- มีขอมูลสัดสวน อสรจ.
อสรจ. ในเรือนจำ
- ขอมูลครูฝก อสรจ.
- มีแผนการฝกอบรม และ/หรือ
แผนการอบรมฟนฟู อสรจ. ปละ 2 ครั้ง - ขอมูลผูตองขัง
- ขอมูล อสรจ.
- มีแผนการสนับสนุน อสรจ. รวม
จัดบริการสุขภาพตามบริบท
1.2 โรงพยาบาลแมขาย
จัดบริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย)
ในสถานพยาบาลเรือนจำ ครบ
ตามเกณฑคูมือ
แนวทางการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขสำหรับ
ผูตองขังในเรือนจำ
อยางนอยรอยละ 60

- มีคำสั่งหรือหนังสือมอบหมายให
- สสจ./รพ.แมขาย
แพทยเวชปฏิบัติหรืออายุรแพทย
มีหนังสือ/บันทึกมอบหมาย
โรงพยาบาลแมขายเปนผูรับผิดชอบ
งาน/หรือตารางเวร การออก
งานบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจำ ใหบริการ /รายชื่อผูรับผิดชอบ
ทัณฑสถานในพื้นที่เปาหมาย
งานบริการสุขภาพผูตองขังใน
- โรงพยาบาลแมขายจัดทำแผนปฏิบัติ เรือนจำ ทัณฑสถานในพื้นที่
งานการใหบริการตรวจรักษาของแพทย เปาหมาย
ตามเกณฑคูมือฯ
- มีสรุปรายงาน สธรจ.101
- มีการรายงาน สธรจ. 101 ทุกเดือน
ตามแบบฟอรมที่กำหนด
*หมายเหตุ นับรวม การใหบริการจาก
แพทยทุกสังกัด รวมถึงการบริการ
ผานทาง Telemedicine
2. ดานบริการสุขภาพชองปากและการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย) รอบ 1
2.1 การบริการสุขภาพ
ชองปาก
- จำนวนผูตองขังไดรับการ
- มีการใหบริการ ดูแล บำบัดรักษา - มีแผนการจัดบริการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพชองปาก
สุขภาพชองปากในเรือนจำ
ชองปาก อยางนอย
- มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปาก ที่รับผิดชอบ
รอยละ 60
ในเรือนจำ เชน ผูตองขังไดรับการฝก - มีรายงานสรุปจำนวน
- จำนวนผูตองขังไดรับบริการ ทักษะการตรวจฟน การแปรงฟน,
ผูตองขังที่ไดรับบริการ
รักษาทางทันตกรรมอยางนอย อสรจ. ไดรับการอบรมเรื่องสุขภาพ สุขภาพชองปาก
1 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 30 ชองปาก หรือการจัดการอาหารวาง
และเครื่องดื่มที่มีโทษตอสุขภาพ
ชองปาก เปนตน

ผลลัพธที่ตองการ

- สัดสวน อสรจ. ตอ ผูตองขัง
ไมนอยกวา 1 ตอ 50
- ความพรอมในการพัฒนา
อสรจ. ในเรือนจำ
- ผูตองขังไดรับการใหบริการ
ตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ
(แพทย

- ผูตองขังไดรับการบริการ
สุขภาพชองปากตามความ
เหมาะสมและบริบทของ
พื้นที่

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่

2.2 การอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผูสูงอายุ
ในเรือนจำ
- จังหวัดและเรือนจำมีการทบทวน
- ผูตองขังไดรับการอบรม
หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุใน มาตรการแนวทางในการดำเนินงาน
ทีเ่ กี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพ
เรือนจำ
ผูสูงอายุในเรือนจำเพื่อนำไป สูการ
แกไขปญหาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ในเรือนจำ
3. ดานบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 1
- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมกับ
เรือนจำนำรอง ใหบริการตรวจรักษา
และใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิตและ
จิตเวชผาน Telepsychiatry
- รอยละ 100 ของผูตองขัง
ไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต
- รอยละ 100 ของผูตองขังที่
คัดกรองแลวพบปญหา
สุขภาพจิตไดรับการดูแล
รักษา
- รอยละ 50 ของผูตองขังปวย
จิตเวชหลังปลอยตัวไดรับ
การติดตามตอเนื่องครบ 1 ป
(1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565)
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- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประเมินคัด
กรองสุขภาพจิตและใหบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ
ผูตองขังในเรือนจำ
- สสจ. รับแจงจากเรือนจำวามี
ผูตองขังปวยจิตเวชหลังพนโทษ
ออกมาอยูในจังหวัด และสงตอขอมูล
ใหหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ตามเขตบริการสุขภาพ หลังจากนั้น
หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
และหนวยบริการสาธารณสุขในพื้น
ติดตามดูแลผูตองขังปวยจิตเวชใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง
- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิตติดตามอาการ
ผูตองขังปวยจิตชในพื้นที่อยาง
ตอเนื่องสม่ำเสมอ โดยสามเดือนแรก
ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง และติดตาม

แนวทางการตรวจ ติดตาม

- ประสานจังหวัดในการตรวจ
ติดตาม แผนงาน/โครงการ
เพื่อแกไขปญหาการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุในเรือนจำ
ในป 2565 สอดคลองกับการ
วิเคราะหปญหาอุปสรรคของ
การดำเนินงานสงเสริม
สุขภาพในเรือนจำที่ผานมา
- มีการใหบริการตรวจรักษา
และใหคำปรึกษาดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชผาน
Telepsychiatry เพื่อลดการ
สงตอผูปวยออกนอกเรือนจำ
- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ประเมินคัดกรอง
สุขภาพจิตและให
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ
ตามคูมือแนวทางการ
ใหบริการสุขภาพจิตและจิต
เวชสำหรับผูตองขังใน
เรือนจำ
- การใหบริการคัดกรอง
ปญหาสุขภาพจิตผูตองขัง
แรกรับรายใหมและ รายเกา
- การดูแลบำบัดรักษา
ผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิต
- ระบบติดตามดูแลผูตองขัง
ปวยจิตเวชในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง หลังปลอยตัว

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขข ประจํ
ประจำป
2565 สํสำหรั
รวจราชการฯ ของกรมอนามั
ของกรมอนามัยย
คูคูมมือือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
าป 2565
าหรับบผูผูททําำหน
หนาาทีที่ต่ตรวจราชการฯ

ผลลัพธที่ตองการ

- จังหวัดและเรือนจำมี
แผนงาน/โครงการเพื่อแกไข
ปญหาการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในเรือนจำ ในป
2564-2565

- เรือนจำนำรองมีระบบ
การใหบริการตรวจรักษา
และใหคำปรึกษาดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผาน Telepsychiatry
ครบทุกแหง
- ผูตองขังในเรือนจำไดรับ
การบริการสุขภาพดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช ตาม
ความเหมาะสม ภายใต
แนวทางการใหบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ
- มีระบบติดตามดูแล
ผูตองขังปวยจิตเวชหลัง
ปลอยตัวอยางตอเนื่องครบ
1 ป (1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565) เพื่อให
เขาถึงบริการอยางตอเนื่อง
และปองกันการกอคดีซ้ำ
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มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ทุกๆ 3 เดือน จนครบระยะเวลา 1 ป
โดยติดตามดูแลใน 10 ประเด็น ตาม
แบบฟอรมแบบรายงานผลการ
ติดตามการดูแลผูตองขังปวยจิตเวช
หลังปลอยตัว ของกรมสุขภาพจิต
- กรมสุขภาพจิตรวบรวมสถิติและ
ขอมูลผูตองขังปวยจิตเวชที่พนโทษ
ออกมาอยูในแตละจังหวัด ตามเขต
บริการสุขภาพ
4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 1
4.1 คัดกรองวัณโรค
- จำนวนเรือนจำ/
- จัดทำแผนการดำเนินงานรวมกับ
ทัณฑสถาน ที่มีการ
หนวยงานในพื้นที่ระหวาง สคร.
คัดกรองวัณโรค
จังหวัด โรงพยาบาลแมขาย และ
(143 แหง)
เรือนจำ/ ทัณฑสถาน ในการคัดกรอง
เพื่อคนหาวัณโรคในเรือนจำเปาหมาย
ทุกแหงในพื้นที่
- ผูตองขังแรกรับไดรับการ - วางแผนการคัดกรองวัณโรคใน
คัดกรองวัณโรค
ผูตองขังแรกรับ และผูตองขังรายเกา
รอยละ 90
- การเก็บรวบรวมและรายงานขอมูล
- ผูตองขังรายเกาไดรับการ ผลการคัดกรองฯ ตามแบบฟอรม
คัดกรองวัณโรค ปละ 1 ครั้ง ที่กำหนด หรือในระบบ NTIP
รอยละ 90
4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
- มีการดำเนินการ
คัดกรองเอชไอวีในกลุม
ผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50

- วางระบบการบริหารจัดการการ
ตรวจคัดกรองเอชไอวีในกลุมผูตองขัง
แรกรับในเรือนจำที่เหมาะสม
- เตรียมความพรอมทำความเขาใจ
เปาหมาย แบงบทบาท ความ
รับผิดชอบ ระหวางหนวยงาน ที่
เกี่ยวของรวมกับ สสจ. รพแมขาย
เรือนจำ/ทัณฑสถาน งานวัณโรค
และ สคร.
- แผนการบริหารจัดการชุดตรวจคัด
กรอง จากทุกแหลงทุน ไดแก สปสช.

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

- หนวยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิตนำเสนอสถิติและ
ขอมูลผูตองขังปวยจิตเวชที่
พนโทษออกมาอยูในแตละ
จังหวัด ตามเขตบริการ
สุขภาพ

- มีการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานระหวาง สคร.
จังหวัด โรงพยาบาล
แมขาย และเรือนจำ/
ทัณฑสถาน ในการ
คัดกรองเพื่อคนหาวัณโรค
- มีแผนการคัดกรอง และ
ดำเนินการคัดกรองวัณโรคใน
ผูตองขังแรกรับ และผูตองขัง
รายเกา
- มีการจัดเก็บรวบรวมและ
รายงานขอมูลผลการคัดกรอง
ฯ ตามแบบฟอรมที่กำหนด
หรือในระบบ NTIP

- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินงาน
- เรือนจำ/ทัณฑสถาน
จำนวน 143 แหง มีการ
ดำเนินการคัดกรองวัณโรค
ในเรือนจำ
- ผูตองขังแรกรับไดรับการ
คัดกรองวัณโรค รอยละ 90
- ผูตองขังรายเกาไดรับการ
คัดกรองวัณโรคปละ 1 ครั้ง
รอยละ 90
- มีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน

- แผนการบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจคัด
กรองเอชไอวีในกลุมผูตองขัง
แรกรับในเรือนจำที่
รับผิดชอบ
- รายงานสรุปจำนวน
ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง เอชไอวี
ตามเกณฑที่กำหนด

- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการ การตรวจ
คัดกรองเอชไอวี
ในกลุมผูตองขังแรกรับฯ
- การคัดกรองเอชไอวี ใน
กลุมผูตองขัง
แรกรับ รอยละ 50
ทุกไตรมาส (เริ่มเนนตั้งแต
ไตรมาสที่ 2)

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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49
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ในคนไทย กองทุนโลก (GF)
และกรมควบคุมโรค
- มีการดำเนินการ
- วางระบบการบริหารจัดการการ
- แผนการบริหารจัดการ การ
คัดกรองตับอักเสบซี
ตรวจคัดกรอง
จัดบริการการตรวจ
ในกลุมผูตองขังแรกรับ
ตับอักเสบซีในกลุมผูตองขังแรกรับใน คัดกรองตับอักเสบซีในกลุม
รอยละ 50
เรือนจำที่เหมาะสม
ผูตองขังแรกรับในเรือนจำ
- เตรียมความพรอมทำความเขาใจ
ที่รับผิดชอบ
เปาหมาย แบงบทบาท ความ
- รายงานสรุปจำนวน
รับผิดชอบ ระหวางหนวยงาน ที่
ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการ
เกี่ยวของรวมกับ สสจ. รพแมขาย
ตรวจคัดกรอง ตับอักเสบซี
เรือนจำ/ทัณฑสถานและ สคร.
ตามเกณฑที่กำหนด
- แผนการบริหารจัดการชุดตรวจคัด
กรอง จากทุกแหลงทุน ไดแก สปสช.
ในคนไทย และกรมควบคุมโรค
- มีการดำเนินการ
- วางระบบการบริหารจัดการการ
- แผนการบริหารจัดการ การ
คัดกรองซิฟลิสในกลุม
ตรวจคัดกรองซิฟลิสในกลุมผูตองขัง จัดบริการการตรวจ
ผูตองขังแรกรับ
แรกรับในเรือนจำที่เหมาะสม
คัดกรองซิฟลิสในกลุม
รอยละ 50
- เตรียมความพรอมทำความเขาใจ
ผูตองขังแรกรับในเรือนจำ
เปาหมาย แบงบทบาท ความ
ที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบ ระหวางหนวยงาน ที่
- รายงานสรุปจำนวน
เกี่ยวของรวมกับ สสจ. รพแมขาย
ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการ
เรือนจำ/ทัณฑสถาน และ สคร.
ตรวจคัดกรองซิฟลิส
- แผนการบริหารจัดการชุดตรวจคัด ตามเกณฑที่กำหนด
กรอง จากทุกแหลงทุน ไดแก สปสช.
ในคนไทย และกรมควบคุมโรค
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 2)
1.1 การพัฒนา อสรจ.
- มีขอมูลสัดสวน อสรจ.
- รายงานผลการพัฒนา
ในเรือนจำ
- มีการฝกอบรม และ/หรือ อบรมฟนฟู อสรจ. ในเรือนจำ
อสรจ. ๒ ครั้ง ตอป
- มีการสนับสนุน อสรจ. รวมจัดบริการ
สุขภาพตามบริบท

1.2 โรงพยาบาลแมขาย
จัดบริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย)
ในสถานพยาบาลเรือนจำ
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- เหมือนรอบที่ 1

- เหมือนรอบที่ 1

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ผลลัพธที่ตองการ

- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการ การตรวจ
คัดกรองตับอักเสบซีในกลุม
ผูตองขังแรกรับฯ
- การคัดกรอง
ตับอักเสบซี ในกลุมผูตองขัง
แรกรับ
รอยละ 50 ทุกไตรมาส
(เริ่มเนนตั้งแตไตรมาสที่ 2)
- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผน การ
บริหารจัดการ การตรวจคัด
กรองซิฟลิสในกลุมผูตองขัง
แรกรับฯ
- การคัดกรองซิฟลิส ใน
กลุมผูตองขังแรกรับ รอยละ
50
ทุกไตรมาส (เริ่มเนนตั้งแต
ไตรมาสที่ 2)

- อสรจ. ไดรับการอบรม
และ/หรือ อบรมฟนฟู
- อสรจ. รวมจัดบริการ
สุขภาพตามบริบท
- สัดสวน อสรจ. ตอ
ผูตองขัง ไมนอยกวา
1 ตอ 50
- เหมือนรอบที่ 1

50
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ตามเกณฑคูมือแนวทาง การ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสำหรับผูตองขังใน
เรือนจำ อยางนอยรอยละ 60
2. ดานบริการสุขภาพชองปากและการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย) รอบ 2
2.1 การบริการสุขภาพชอง
- เหมือนรอบที่ 1
- เหมือนรอบที่ 1
ปาก
- จำนวนผูตองขังไดรับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ชองปาก อยางนอย
รอยละ 60
- จำนวนผูตองขังไดรับบริการ
รักษาทางทันตกรรมอยางนอย
1 ครั้ง/ป ไมนอยกวารอยละ
30
2.2 การอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผูสูงอายุ
ในเรือนจำ
- จังหวัดและเรือนจำมีการ - จังหวัดจังหวัดและเรือนจำมีการ
- การรายงานผลการ
ดำเนินการไดตามแผนที่
ดำเนินการตามมาตรการเปาหมาย
ดำเนินงานตามแผน
กำหนดในรอบ
ที่กำหนดไวในแผน
ที่กำหนดในโครงการ
9 เดือน
รอบ 9 เดือน
และ small success
รอบ 9 เดือน รวมทั้งปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข
3. ดานบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 2
- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน - มีการใหบริการตรวจรักษา
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมกับ
และใหคำปรึกษาดาน
เรือนจำนำรอง ใหบริการตรวจรักษา สุขภาพจิตและจิตเวชผาน
และใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิตและ Telepsychiatry เพื่อลดการ
จิตเวชผาน Telepsychiatry
สงตอผูปวยออกนอกเรือนจำ
- รอยละ 100 ของผูตองขัง
ไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต
- รอยละ 100 ของผูตองขังที่
คัดกรองแลวพบปญหา
สุขภาพจิตไดรับการดูแล
รักษา
- รอยละ 50 ของผูตองขังปวย
จิตเวชหลังปลอยตัวไดรับ

- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประเมินคัด
กรองสุขภาพจิตและใหบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับ
ผูตองขังในเรือนจำ
- สสจ. รับแจงจากเรือนจำวามี
ผูตองขังปวยจิตเวชหลังพนโทษ
ออกมาอยูในจังหวัด และสงตอขอมูล

- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ประเมินคัดกรอง
สุขภาพจิตและให
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ
ตามคูมือแนวทางการ
ใหบริการสุขภาพจิตและจิต

ผลลัพธที่ตองการ

เหมือนรอบที่ 1

- จังหวัดและเรือนจำ
ดำเนินการไดตามแผนที่
กำหนดในรอบ ๙ เดือน
- จังหวัดดำเนินการไดตามที่
ระบุใน small success
รอบ 9 เดือน
- เรือนจำนำรองมีระบบการ
ใหบริการตรวจรักษาและให
คำปรึกษาดานสุขภาพจิต
และจิตเวชผาน
Telepsychiatry
ครบทุกแหง
- ผูตองขังในเรือนจำไดรับ
การบริการสุขภาพดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช ตาม
ความเหมาะสม ภายใต
แนวทางการใหบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
สำหรับผูตองขังในเรือนจำ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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51
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
การติดตามตอเนื่องครบ 1 ป ใหหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ตามเขตบริการสุขภาพ หลังจากนั้น
(1 ตุลาคม 2564 – 30
หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
กันยายน 2565)
และหนวยบริการสาธารณสุขในพื้น
ติดตามดูแลผูตองขังปวยจิตเวชใน
พื้นที่อยางตอเนื่อง
- โรงพยาบาลแมขาย และหนวยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิตติดตามอาการ
ผูตองขังปวยจิตชในพื้นที่อยาง
ตอเนื่องสม่ำเสมอ โดยสามเดือนแรก
ติดตามเดือนละ 1 ครั้ง และติดตาม
ทุกๆ 3 เดือน จนครบระยะเวลา 1 ป
โดยติดตามดูแลใน 10 ประเด็น ตาม
แบบฟอรมแบบรายงานผลการ
ติดตามการดูแลผูตองขังปวยจิตเวช
หลังปลอยตัวของกรมสุขภาพจิต
- หนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต
รวบรวมสถิติและขอมูลผูตองขังปวย
จิตเวชที่พนโทษออกมาอยูในแตละ
จังหวัด ตามเขตบริการสุขภาพ
4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 2
401 คัดกรองวัณโรค
- มีการดำเนินการ
- การเก็บรวบรวมและรายงานขอมูล
คัดกรองคนหาวัณโรค
ผลการคัดกรองฯ ตามแบบฟอรมที่
ในผูตองขังแรกรับ
กำหนด หรือในระบบ NTIP
รอยละ 90
- ผูตองขังรายเกาไดรับการ
คัดกรองวัณโรค ปละ 1 ครั้ง
รอยละ 90

4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
1 .มีการดำเนินการ
คัดกรองเอชไอวีในกลุม
ผูตองขังแรกรับ รอยละ 60
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แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

เวชสำหรับผูตองขังใน
เรือนจำ
- การใหบริการคัดกรอง
ปญหาสุขภาพจิตผูตองขัง
แรกรับรายใหมและ รายเกา
- การดูแลบำบัดรักษา
ผูตองขังที่มีปญหาสุขภาพจิต
- ระบบติดตามดูแลผูตองขัง
ปวยจิตเวชในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง หลังปลอยตัว
- กรมสุขภาพจิตนำเสนอสถิติ
และขอมูลผูตองขังปวยจิต
เวชที่พนโทษออกมาอยูในแต
ละจังหวัด ตามเขตบริการ
สุขภาพ

- มีระบบติดตามดูแล
ผูตองขังปวยจิตเวชหลัง
ปลอยตัวอยางตอเนื่องครบ
1 ป (1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565) เพื่อให
เขาถึงบริการอยางตอเนื่อง
และปองกันการกอคดีซ้ำ

- ดำเนินการคัดกรองคนหา
วัณโรคในผูตองขังแรกรับ
และผูตองขังรายเกา
- มีการเก็บรวบรวมและ
รายงานขอมูลผลการคัดกรองฯ
ตามแบบฟอรมที่กำหนด
หรือในระบบ NTIP

- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผนบูรณา
การฯ
- ผูตองขังแรกรับไดรับการ
คัดกรองวัณโรค รอยละ 90
- ผูตองขังรายเกาไดรับการ
คัดกรองวัณโรคปละ 1 ครั้ง
รอยละ 90
- มีการรายงานผลการ
ดำเนินงาน

- ดำเนินการ คัดกรองเอชไอวี ใน
- มีรายงานสรุปจำนวน
ผูตองขังแรกรับ เพิ่มการคัดกรองดวย ผูต องขังแรกรับที่ไดรับการ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผน
การบริหารจัดการ
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เปาหมาย

- มีการดำเนินการ
คัดกรองตับอักเสบซี
ในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50

- มีการดำเนินการ
คัดกรองซิฟลิสในกลุม
ผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
การใชชุดตรวจ Oral Fluid
screening Test
- เก็บรวบรวมและรายงานขอมูลผล
การคัดกรองฯ ตามแบบฟอรมที่
กำหนด
- ดำเนินการ คัดกรองตับอักเสบซี
ในผูตองขังแรกรับ
- เก็บรวบรวมและรายงานขอมูล
ผลการคัดกรองฯ ตามแบบฟอรม
ที่กำหนด

- ดำเนินการ คัดกรองซิฟลิส
ในผูตองขังแรกรับ
- เก็บรวบรวมและรายงานขอมูลผล
การคัดกรองฯ ตามแบบฟอรม
ที่กำหนด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ตรวจคัดกรอง เอชไอวี ตาม
เกณฑที่กำหนด

การจัดบริการการตรวจคัด
กรองเอชไอวีในกลุมผูตองขัง
แรกรับฯ
- การคัดกรองเอชไอวี ในกลุม
ผูตองขังแรกรับ รอยละ 50
- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผน
การบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจ
คัดกรองตับอักเสบซีในกลุม
ผูตองขังแรกรับฯ
- การคัดกรองตับอักเสบซี
ในกลุมผูตองขังแรกรับ
รอยละ 50
- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการตามแผน
การบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจคัด
กรองซิฟลิสในกลุมผูตองขัง
แรกรับฯ
- การคัดกรองซิฟลิสในกลุม
ผูตองขังแรกรับ รอยละ 50

- มีรายงานสรุปจำนวน
ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง ตับอักเสบซี
ตามเกณฑที่กำหนด

- มีรายงานสรุปจำนวน
ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการ
ตรวจคัดกรอง ซิฟลิส
ตามเกณฑที่กำหนด

Small Success
3 เดือน
6 เดือน
1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ
1.1 สัดสวน อสรจ. 1 ตอ 50 - สัดสวน อสรจ. 1 ตอ 50
1.2 มีหลักสูตร อสรจ.
- มีแผนการฝกอบรม และ/หรือ
1.3 มีขอมูลวิทยากร
อบรมฟนฟู อสรจ. 2 ครั้งตอป
1.4 มีขอมูลผูตองขัง
- มีแผนการสนับสนุน อสรจ.
1.5 มีขอมูล อสรจ.
รวมจัดบริการสุขภาพตามบริบท
- มีสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
1.6 รพ.แมขาย
มีแผนการปฏิบัติงานของทีม ของทีม ตามแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพสำหรับผูตองขังใน
แพทย/พยาบาลในการ
เรือนจำตามกิจกรรมและความถี่
ใหบริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย) ใหกับ ในการปฏิบัติสถานพยาบาล
เรือนจำ แยกรายแผนก/
ผูตองขังในเรือนจำ ทัณฑ
สถานพื้นที่เปาหมาย

9 เดือน

12 เดือน

- สัดสวน อสรจ. 1 ตอ 50
- อบรม อสรจ. และ/หรือ อบรม
ฟนฟู 2 ครั้งตอป
- มีการสนับสนุน อสรจ. รวม
จัดบริการสุขภาพตามบริบท
- มีสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ
ทีม ตามแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพสำหรับผูตองขัง
ในเรือนจำตามกิจกรรมและ
ความถี่ในการปฏิบัติ
สถานพยาบาลเรือนจำ แยกราย

- มีรายงานผลการพัฒนา
อสรจ. ในเรือนจำ
- สัดสวน อสรจ. 1 ตอ 50
- มีสรุปรายงาน
การปฏิบัติงานของทีม
ตามแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพสำหรับผูตองขัง
ในเรือนจำตามกิจกรรม
และความถี่ในการปฏิบัติ
สถานพยาบาลเรือนจำ
แยกรายแผนก/ราย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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3 เดือน
- มีรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบรายงาน สธรจ. 101 3 เดือน
อยางนอย 35% (47 แหง)

6 เดือน
รายเรือนจำ 6 เดือน (ต.ค.64มี.ค.65)
- มีรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบรายงาน สธรจ. 101 6 เดือน
อยางนอย 45% (61 แหง)

9 เดือน
แผนก/รายเรือนจำ 9 เดือน
(ต.ค.64-มิ.ย.65)
- มีรายงานผลการดำเนินงานตาม
แบบรายงาน สธรจ.101 9 เดือน
อยางนอย 55% (74 แหง)

2. ดานบริการสุขภาพชองปากและการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย)
2.1 การบริการสุขภาพ
ชองปาก
- จำนวนผูตองขังไดรับการตรวจ - จำนวนผูตองขังไดรับการตรวจ
1 ถายทอดนโยบายและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ คัดกรองสุขภาพชองปากอยางนอย คัดกรองสุขภาพชองปาก
อยางนอย รอยละ 50
เครือขาย
รอยละ 30
- จำนวนผูตองขังไดรับบริการ
2 จัดทำแผนงานการ
- จำนวนผูตองขังไดรับบริการ
รักษาทางทันตกรรมอยางนอย
จัดบริการสุขภาพชองปาก
รักษาทางทันตกรรมอยางนอย
1 ครั้ง/ป ไมนอยกวารอยละ 20
1 ครั้ง/ป ไมนอยกวารอยละ 10
2.2 การอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผูสูงอายุ
1. ทบทวนและวิเคราะห
สถานการณผูสูงอายุ
ในเรือนจำ
2. ทบทวนสถานการณดาน
สุขภาพของผูสูงอายุใน
เรือนจำแยกตามประเด็น
ปญหาสุขภาพ
3. จัดทำแผนงานการสงเสริม
สุขภาพของนักโทษในเรือนจำ
ที่เปนกลุมวัยผูสูงอายุ
ป พ.ศ. 2564 – 2565
4. ทบทวนมาตรการวิเคราะห
ปญหาอุปสรรคของการ
ดำเนินงาน เพื่อนำไปสูการ
แกไขปญหาการดำเนินงาน
สุขภาพผูสูงอายุในแตละ
เรือนจำ
5.จัดทำแผนปฏิบัติการและ
กิจกรรมสำคัญ มาตรการ
เรงรัดผลสำเร็จของตัวชี้วัด
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- ความครอบคลุมของการขึ้น
ทะเบียนผูสูงอายุในเรือนจำทั้ง
รายใหมและรายเกาที่กลับเขา
ของกลุมวัยผูสูงอายุ
ในเรือนจำ
- ผูสูงอายุในเรือนจำ ทั้งรายใหม
และรายเกา เปนกลุมเปาหมาย
ที่จะไดเขารับการอบรมหลักสูตร
ผูดูแลผูสูงอายุ(Caregiver)
รอยละ 20

- ผูสูงอายุในเรือนจำ
ทั้งรายใหมและรายเกา
เปนกลุมเปาหมายที่จะไดเขารับ
การอบรมหลักสูตรผูดูแล
ผูสูงอายุ(Caregiver)
รอยละ 30

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

12 เดือน
เรือนจำ 12 เดือน
(ต.ค.64-ก.ย.65)
- มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบ
รายงาน สธรจ.101
12 เดือน อยางนอย 60%
(81 แหง)

- จำนวนผูตองขังไดรับการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ชองปากอยางนอยรอยละ 60
- จำนวนผูตองขังไดรับ
บริการรักษาทางทันตกรรม
อยางนอย 1 ครั้ง/ป
ไมนอยกวารอยละ 30
- ผูสูงอายุในเรือนจำทั้งราย
ใหมและรายเกาเปน
กลุมเปาหมายที่จะได
เขารับการอบรมหลักสูตร
ผูดูแลผูสูงอายุ(Caregiver)
รอยละ 40

54
3 เดือน
6 เดือน
3. ดานการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
- โรงพยาบาลแมขาย และ
- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ประเมินคัดกรอง สุขภาพจิต ประเมินคัดกรอง
สุขภาพจิตผูตองขังในเรือนจำ สุขภาพจิตผูตองขังในเรือนจำ ไม
ไมนอยกวา รอยละ 30
นอยกวา รอยละ 60
- ผูตองขังที่คัดกรองแลวพบ - ผูตองขังที่คัดกรองแลวพบ
ปญหาสุขภาพจิตไดรับการ
ปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแล
ดูแลรักษา รอยละ 100
รักษา รอยละ 100
- โรงพยาบาลแมขาย และ
- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตติดตามอาการ
สุขภาพจิตติดตามอาการ
ผูตองขังปวยจิตเวชในพื้นที่
ผูตองขังปวยจิตเวชในพื้นที่
อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ โดย อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ โดย 3
สามเดือนแรกติดตามเดือนละ เดือนแรกติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
1 ครั้ง และติดตามทุกๆ 3
และติดตามทุกๆ 3 เดือน
เดือน จนครบระยะเวลา 1 ป จนครบระยะเวลา 1 ป
(1 ตุลาคม 2564 – 30
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน
กันยายน 2565) ตาม
2565) ตามแบบฟอรมแบบ
แบบฟอรมแบบรายงานผล
รายงานผลการติดตามการดูแล
การติดตามการดูแลผูตองขัง ผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัว
ปวยจิตเวชหลังปลอยตัว ของ ของกรมสุขภาพจิต ไมนอยกวา
กรมสุขภาพจิต ไมนอยกวา
รอยละ 30
รอยละ 10
4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค)
4.1 คัดกรองวัณโรค
1. คัดกรองคนหาวัณโรคใน - มีแผนการดำเนินงานการ
ผูตองขังแรกรับ
คัดกรองวัณโรคในผูตองขังแรก
รับ และผลการดำเนินงาน
รอยละ 90
2. คัดกรองคนหาวัณโรคใน - มีแผนการดำเนินงานการ
ผูตองขังรายเกา
คัดกรองวัณโรคในผูตองขังราย
เกา ปละ 1 ครั้ง รอยละ 90
4.2 การคัดกรอง
HIV SY HCV
1. มีแผนการดำเนินการคัด
- 50 (รอยละ)
กรองเอชไอวีในกลุมผูตองขัง
แรกรับ

9 เดือน

12 เดือน

- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ประเมินคัดกรอง
สุขภาพจิตผูตองขังในเรือนจำ
ไมนอยกวา รอยละ 90
- ผูตองขังที่คัดกรองแลวพบ
ปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแล
รักษา รอยละ 100
- โรงพยาบาลแมขาย และ
หนวยงานในสังกัดกรม
สุขภาพจิตติดตามอาการ
ผูตองขังปวยจิตเวชในพื้นที่อยาง
ตอเนื่องสม่ำเสมอ โดย 3
เดือนแรกติดตามเดือนละ 1 ครั้ง
และติดตามทุกๆ 3 เดือน จน
ครบระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม
2564 – 30 กันยายน 2565)
ตามแบบฟอรมแบบรายงานผล
การติดตามการดูแลผูตองขัง
ปวยจิตเวชหลังปลอยตัว ของ
กรมสุขภาพจิต ไมนอยกวา
รอยละ 40

- ผูตองขังไดรับการคัด
กรองสุขภาพจิตตามเกณฑ
ที่กำหนด รอยละ 100
- ผูตองขังที่คัดกรองแลว
พบปญหาสุขภาพจิตไดรับ
การดูแลรักษา รอยละ 100
- ผูตองขังปวยจิตเวชหลัง
ปลอยตัวไดรับการติดตาม
ตอเนื่องครบ 1 ป
(1 ตุลาคม 2564 – 30
กันยายน 2565)
ไมนอยกวา รอยละ 50

- การดำเนินงานสะสม
รอยละ 90

- การดำเนินงานสะสม
รอยละ 90

- การดำเนินงานสะสม
รอยละ 90

- การดำเนินงานสะสม
รอยละ 90

- 50 (รอยละ)

- 50 (รอยละ)

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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3 เดือน
2. มีแผนการดำเนินการคัด
กรองตับอักเสบซี
ในกลุมผูตองขังแรกรับ
3. มีแผนการดำเนินการคัด
กรองซิฟลิสในกลุมผูตองขัง
แรกรับ

6 เดือน
- 50 (รอยละ)

9 เดือน
- 50 (รอยละ)

12 เดือน
- 50 (รอยละ)

- 50 (รอยละ)

- 50 (รอยละ)

- 50 (รอยละ)

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผูตองขังในเรือนจำ
1. มีสัดสวน อสรจ. ตอผูตองขัง ไมนอยกวา 1 ตอ 50
2. มีการฝกอบรม และ/หรือ อบรมฟนฟู อสรจ. 2 ครั้งตอป
3. มีการสนับสนุน อสรจ. รวมจัดบริการสุขภาพตามบริบท
4. (เชิงคุณภาพ) สรุปรายงานการปฏิบัติงานของทีม ตามแนวทางการจัดบริการสุขภาพสำหรับ
ผูตองขังในเรือนจำ ตามกิจกรรมและความถี่ในการปฏิบัติในสถานพยาบาลเรือนจำ แยกรายแผนก/รายเรือนจำ
(รายงานผล/สรุปรายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน)
5. รอยละของจำนวน รพ.แมขาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแบบรายงาน สธรจ. 101 ตามแบบฟอรมที่กองบริหารการสาธารณสุขกำหนด
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง จำนวน รพ.แมขาย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายงานผล
การดำเนินงานตามแบบรายงาน สธรจ. 100 ตามแบบฟอรมที่กองบริหารการสาธารณสุขกำหนด (แหง)
B หมายถึง จำนวนสถานพยาบาลเรือนจำทั้งหมด
2. ดานบริการสุขภาพชองปากและการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรือนจำ (กรมอนามัย)
1. ผูตองขังไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก คิดเปนรอยละ 60
2. ผูตองขังไดรับบริการรักษาทางทันตกรรมอยางนอย 1 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 30
3. รอยละของผูตองขังที่ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังผูตองขังที่ไดรับการตรวจคัดกรองสุขภาพชองปาก (คน)
B หมายถึง จำนวนผูตองขังทั้งหมด (คน)
4. รอยละของผูตองขังไดรับบริการรักษาทางทันตกรรมอยางนอย 1 ครั้ง/ป
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังผูตองขังที่ไดรับบริการรักษาทางทันตกรรมอยางนอย 1ครั้ง/ป
B หมายถึง จำนวนผูตองขังทั้งหมด
5.รอยละของผูสูงอายุใ นเรือนจำผ านการอบรมหลักสูต รพัฒ นาทักษะ ผูดูแ ลผูสูงอายุ
(Caregiver)
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สูตรคำนวณ (A/B) x 100
A หมายถึง จำนวนผูสูงอายุรายใหม/เกา ป พ.ศ. 2565 ไดเขารับการอบรมหลักสูตร
ผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver)
B หมายถึง จำนวนผูสูงอายุทั้งหมดในเรือนจำทั้งใหม/เกาทั้งหมด ป พ.ศ. 2565
3. ดานการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
1. รอยละของผูตองขังไดรับการคัดกรองสุขภาพจิต
2. รอยละของผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษา
3. รอยละของผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัวไดรับการติดตามตอเนื่องครบ 1 ป
4. รอยละของผูตองขังไดรับการคัดกรองปญหาสุขภาพจิต
สูตรคำนวณ (A/B) x 100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังไดรับการคัดกรองปญหาสุขภาพจิต
B หมายถึง จำนวนผูตองขังทั้งหมดในเรือนจำ
5. รอยละของผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษา
สูตรคำนวณ (A/B) x 100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลรักษา
B หมายถึง จำนวนผูตองขังที่คัดกรองแลวพบปญหาสุขภาพจิตทั้งหมด
6. รอยละของผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัวไดรับการติดตามตอเนื่องครบ 1 ป
สูตรคำนวณ (A/B) x 100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังปวยจิตเวชหลังปลอยตัวไดรับการติดตามตอเนื่องครบ1ป
(1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565)
B หมายถึง จำนวนผูตองขังปวยจิตเวชที่ไดรับการปลอยตัว
4. ดานควบคุมปองกันโรค (กรมควบคุมโรค)
4.1 การคัดกรองวัณโรค
1. รอยละของผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองวัณโรค
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง ผูตองขังแรกรับที่ไดรับการคัดกรองวัณโรค
B หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับทั้งหมด
2. รอยละของผูตองขังรายเกาที่ไดรับการคัดกรองวัณโรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง ผูตองขังรายเกาที่ไดรับการคัดกรองวัณโรคอยางนอยปละ 1 ครั้ง
B หมายถึง จำนวนผูตองขังรายเกาทั้งหมด
หมายเหตุ:
ตัวหาร คือ ผูตองขังแรกรับทั้งหมด โดยไมนับรวมผูตองขังแรกรับที่ถูกปลอยตัว (เชน กรณีศาลยก
ฟอง หรือประกันตัวออกไปกอน ในระหวางระยะเวลาที่กำหนดตามนิยาม
4.2 การคัดกรองเอชไอวี ตับอักเสบซี ซิฟลิส
1. รอยละของผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองเอชไอวี
สูตรคำนวณ (A/B) x100
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A หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับที่ไดรับการคัดกรองเอชไอวี
B หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับทั้งหมด
2. รอยละของผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองตับอักเสบซี
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับที่ไดรับการคัดกรองตับอักเสบซี
B หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับทั้งหมด
3. รอยละของผูตองขังแรกรับไดรับการคัดกรองซิฟลิส
สูตรคำนวณ (A/B) x100
A หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับที่ไดรับการคัดกรองซิฟลิส
B หมายถึง จำนวนผูตองขังแรกรับทั้งหมด

หมายเหตุ:
ตัวหาร คือ ผูตองขังแรกรับทั้งหมด โดยไมนับรวมผูตองขังแรกรับที่ถูกปลอยตัว (เชน กรณีศาลยกฟอง หรือประกัน
ตัวออกไปกอน) ในระหวางระยะเวลาที่กำหนดตามนิยาม
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (อสรจ.)
2. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย/ระบบรายงานขอมูล
การบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจำ/สรุปผลการดำเนินงาน)
3. สำนักทันตสาธารณสุข (ดานบริการสุขภาพชองปาก) /สำนักอนามัยผูสูงอายุ (การอบรม
หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุในเรือนจำ) กรมอนามัย
๔. สถาบันกัลยาณราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
๕. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ /กองโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ /กองวัณโรค (การคัดกรองโรคติดตอสำคัญ) กรมควบคุมโรค
ผูประสานงานตัวชี้วัด/ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล

นายจรัส รัชกุล

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
โทร. 08 6297 8204
Charuch.r@hss.mail.go.th
โทร. 08 0013 6477
Sompop1986@gmail.com

ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
นายสมภพ อาจชนะศึก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร.08 6149 1234
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Nark_sawat@hotmail.com
ผูตรวจราชการและผูนิเทศกงาน จากศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 (12 แหง)
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร.02 590 2457
พิเศษ
08 3094 4499
กองบริหารการสาธารณสุข
Prisonhos2019@gmail.com
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ประเด็นที่รับผิดชอบ
ประสานกำหนดแนว
ทางการประเมิน และ
พัฒนา
* หมายเหตุ รับผิดชอบ
เรื่อง อสรจ.
รวมตรวจราชการและ
นิเทศกงานในพื้นที่
* หมายเหตุ รับผิดชอบ
เรื่อง แพทย/ระบบ
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ชื่อ-สกุล

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
โทร. 02 590 2457
09 8889 9819
prisonhos2019@gmail.com
โทร. 02 590 2457
08 1492 4861
prisonhos2019@gmail.com
โทร. 02 590 2457
08 9723 3021
prisonhos2019@gmail.com
โทร. 09 4442 0555
Kunthawong19@hotmail.com

นางสาวอรรฉราพรรณ ชมพู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองบริหารการสาธารณสุข

นางสาวจิราภรณ อุดจัง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองบริหารการสาธารณสุข

นางสาวสุชาดา กิติคำ

นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข

นายณัฐพงค กันทะวงค

ผูอำนวยการสถาบันปณณทัต
กรมอนามัย

นางรัชนี บุญเรืองศรี

นักสังคมสงเคราะหชำนาญการพิเศษ
สำนัก/กองสำนักอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย.
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญ
การพิเศษ กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน กรมสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถาบันกัลยา กรมสุขภาพจิต
ผูอำนวยการสถาบันกัลยาณ
ราชนครินทร กรมสุขภาพจิต
สถาบันกัลยาณราชนครินทร
กรมสุขภาพจิต

โทร.09 9616 5396
Rachanee.brs@gmail.com

ผูอำนวยการสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
พระราชดำริฯ กรมควบคุมโรค
ผูอำนวยการกองวัณโรค
กรมควบคุมโรค
นักประชาสัมพันธ สำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการ
โครงการพระราชดำริฯ
กรมควบคุมโรค

โทร. 08 6355 2445
pk_taisu@yahoo.com

นางสาวธนภรณ แจมแจง
ดร.แพทยหญิงเบ็ญจมาส
พฤกษกานนท
นางพรทิพย ดำรงปทมา

นางสาวอุทยา นาคเจริญ
นายแพทยศรุตพันธุ
จักรพันธุ ณ อยุธยา
นายแพทยอภิชาต แสงสิน
นางพาหุรัตน
คงเมือง ทัยสุวรรณ
แพทยหญิงผลิน กมลวัทน
นางสาวสุดจิตต ตรีวิจิตรศิลป

โทร. 09 5557 7015
yokapilar@gmail.com
โทร. 02 590 8162

ประเด็นที่รับผิดชอบ
รายงานขอมูล/สรุปผล
การดำเนินงาน

สนับสนุน/
ประสานงาน/กำหนด
แนวทางพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพชองปาก
* หมายเหตุ
รับผิดชอบ
- หลักสูตรผูดูแล
ผูสูงอายุ(Caregiver)

สนับสนุน/
Benjamasprukkanone@gmail.com ประสานงาน/กำหนด
แนวทาง พัฒนาระบบ
โทร. 02 590 8080
บริการสุขภาพจิต
psd.mhs4@gmail.com
โทร.08 1442 1667
utayaa@yahoo.com
โทร.02 441 6100
Salook_28@yahoo.com
โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๖๑๐๕
Apichatsae@gmail.com

โทร. 08 4605 6710
Phalin1@hotmail.com
โทร. 09 5953 1677
sordpc.ddc@hotmail.com
Giftgab_77@hotmail.com

ภาพรวมการดำเนินงาน
ปองกัน ควบคุมโรค
ภายใตโครงการ
ราชทัณฑปนสุขฯ/
วัณโรค/โรคเอดสและ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ชื่อ-สกุล
นายยศพนธ แกนจันทร

ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
โทร. 08 1262 8118
sordpc.ddc@hotmail.com

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
โครงการพระราชดำริฯ กรมควบคุม
โรค

นายปรมัติ ศักดิ์แสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองวัณโรค
กรมควบคุมโรค
นางเครือทิพย จันทรธานีวัฒน นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
กองโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค
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โทร. 02 212 2279 ตอ 1251
Porra2636@gmail.com
โทร. 02 590 3207
08 9305 2897
kruatipj@gmail.com

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็นที่รับผิดชอบ

60

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 3 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวขอ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด 1. จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน
คาเปาหมาย 30 ลานคน
คำนิยาม
หมอประจำตัว 3 คน หมายถึง ระบบบริการที่ใหคนไทยทุกคน ทุกครอบครัวมีหมอดูแล ใหบริการ ใน
ทุกระดับของการเจ็บปวย โดยหลักการทำงานของทีมหมอครอบครัวประจำตัว 3 คน คือการทำใหประชากร
แตละครอบครัวรูจักและเขาถึงหมอประจำตัวทั้ง 3 คน และเมื่อมีการเจ็บปวยหรือจำเปนตองไดรับบริการ
สุ ข ภาพ จะได ร ั บ บริ ก ารจากหมอทั ้ ง 3 คน ตามลำดั บ ความต อ งการ โดยหมอทั ้ ง 3 คนจะมี ก ารติ ด ต อ
ประสานงานกัน ถายทอดความรูเกี่ยวกับการรักษาและขอมูลของผูปวย เพื่อใหการรักษามีความตอเนื่อง และ
การสงตอผูปวยเปนไปอยางราบรื่น เมื่อมีความจำเปนตองเขารับการรักษาภายในสถานบริการจะพบ
หมอประจำตัวคนที่ 3 ของตัวเอง เมื่อออกจากรพ. หมอคนที่ 3 ตองประสานไปยังหมอคนที่ 2และคนที่ 1 ใหรู
เพื่อการติดตามในระดับตำบลและชุมชนไดอยางตอเนื่อง โดยกำหนดหมอทั้ง 3 คน 3 ระดับไวดังนี้
หมอคนที่ 1 คือ อสม. บทบาทเปน หมอประจำบาน โดยแบงเขตรับผิดชอบ อสม. 1 คน รับผิดชอบ
8-15 หลังคาเรือน และเปนพี่เลี้ยงใหอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องตน
ในประชาชนกลุมเปาหมาย และเชื่อมประสานกับหมอคนที่ 2 และ หมอคนที่ 3
หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจาหนาที่ทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานบริการปฐมภูมิ
ทั้ง รพ.สต., PCU/NPCU, คลินิกชุมชนอบอุน ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้งพยาบาล เภสัชกร
นักสาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอื่น ๆ กำหนดใหเจาหนาที่ 1 คน ไมวาจะวิชาชีพใดก็ตามรับผิ ดชอบ
ประชากร 1,250 คน หรือ 1-3 หมูบาน นอกจากมีหนาที่ใหบริการดานการแพทยและสุขภาพแลว ยังตอง
เชื่อมตอประสานงานกับ อสม. และหมอคนที่ 3
หมอคนที่ 3 คือ หมอครอบครัว หมายถึงแพทยที่ไดรับมอบหมาย (แพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือ
แพทยอื่น) โดยกำหนดใหหมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3 รพ.สต. ตองประสานเชื่อมตอ
กับหมอคนที่ 1 และ 2 อยางใกลชิด นอกจากดูแลผูปวยแลวตองดูแลและทำใหหมอคนที่ 1 และ 2 มีความรู
และทักษะในการทำงานดีขึ้น

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
ระดับจังหวัด
1. กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
- สถานะสุขภาพและปญหา
ของแตละหนวยงาน
- แผนกำหนดพื้นที่/การสรรหา 2. การพัฒนาศักยภาพหมอ
แ พ ท ย  ( ห ม อ ค น ท ี ่ 3) ใ ห ประจำตัว 3 คน
สอดคลองกับแผนการจัดตั้ง
3. วิเคราะหสถานะสุขภาพของ
หนวยบริการ
ประชาชน
4. กำหนดรูปแบบการให
- สภาพปญหา
คำปรึกษา ของทีม (line,
- กำหนดกลุมเปาหมาย
(ผูสูงอายุ ผูพิการ IMC ผูไดรับ Application, รูปแบบอื่น ๆ)
5. กำหนดการเชื่อมโยงการ
ผลกระทบจาก COVID)
ใหบริการ และการสงตอที่มี
- ระบบการใหคำปรึกษา
คุณภาพทั้ง ไป-กลับ ในพื้นที่
6. กำหนดประเด็นในการสื่อสาร
ใหชัดเจนสำหรับกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ เพื่อทราบและสามารถ
จัดการสุขภาพตนเอง

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
1.ประชาชนไดรับการดูแล/การ 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ไดรับคำปรึกษาจากหมอ
ปฐมภูมิ
ประจำตัวทั้ง 3 คน
2.ขยายผลและพัฒนาตนแบบ
ของการดำเนินงานคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1. มีการกำหนดพื้นที่/เปาหมายใน
การดำเนินการ
2. แผนและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพหมอประจำตัว 3 คน
- พ ั ฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ แ พ ท ย
(หมอคนที ่ 3) ด า นเวชศาสตร
ครอบครัว
- พัฒนาศักยภาพหมอคนที่ 2
- พัฒนาศักยภาพ อสม. หมอ
ประจำบาน/อาสา สมัครประจำ
ครอบครัว อสค.
3. แนวทางและรูปแบบการให
คำปรึกษากับประชาชนของ3 หมอ
- Application / line
- โทรศัพท
- ปฐมพยาบาลทางใจ
- ปรึกษาทางไกล
4. การเชื่อมโยงการใหบริการการ
สงตอเพื่อรับบริการกับ รพ.ระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิ (Green
channel)
5. มีประเด็นและแนวทางการ
สื่อสารเพื่อใหประชาชนสามารถ
จัดการสุขภาพตนเองมีความรอบรู
ทางดานสุขภาพ

ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการมีความรอบรูดาน
สุ ข ภาพและเกิ ด ความ
มั่นใจ ในการไดรับบริการ

1. ติดตามผลการดำเนินงาน
2. ถอดบทเรียนพื้นที่ตนแบบและ
ขยายผลการดำเนินงานคนไทย
ทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว
3 คน
3. ปญหา อุปสรรค จากการ
ดำเนินงานที่ผานมา

- จำนวนประชาชนคน
ไทยที่ไดรับการดูแลจาก
หมอประจำตัว 3 คน
และสรางการรับรูกับ
ประชาชน 30 ลานคน
- ลดรอคอย ลดความ
แออัดใน รพ. ลดปวย
ลดตาย ลดคาใชจาย

4. แผนขยายผลการดำเนินงาน
ในปงบประมาณตอไป
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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Small Success
3 เดือน
- ระดับจังหวัดกำหนดพื้นที่
ดำเนินการ 3 หมอ
- แผนพั ฒนาศั กยภาพหมอ
ประจำตัว 3 คน
- วิ เ คราะห ป  ญ หาสถานะ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่
- กลุมเปาหมายที่ตองไดรับ
การดูแล (ผูสูงอายุ ผูพิการ
IMC ผูไดรับผลกระทบจาก
COVID)
-ชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานสูการปฏิบัติ

6 เดือน
- พัฒนาศักยภาพหมอประจำตัว 3
คนตามแผนที่กำหนด
- อบรมหลักสูตรแนวทาง คูมือการ
ยกระดั บ อสม.เป น อสม.หมอ
ประจำบาน
- มีระบบสื่อสารการใหคำปรึกษา
ผานชองทางตางๆ
-จัดระบบการเชื่อมโยงการ
ใหบริการ และการสงตอที่มี
คุณภาพทั้งไป-กลับ
- ประชาชนในพื้นที่รอยละ 45 ของ
ประชาชนทั้งหมดในพื้นที่มีหมอ
ประจำตัว 3 คน

9 เดือน
- ประชาชนในพื้นที่รอยละ 47
ของประชาชนทั้งหมดในพื้นที่มี
หมอประจำตัว 3 คน ดูแล
- ผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับ
การดูแลจาก อสม. หมอประจำ
บาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยางนอย
รอยละ 10

12 เดือน
- ประชาชนในพื้นที่รอยละ
50 ของประชาชนทั้งหมดใน
พื้นทีม่ ีหมอประจำตัว 3 คน
ดูแล
- ผูปวยกลุมเปาหมายที่
ไดรับการดูแลจาก อสม.
หมอประจำบานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อยางนอยรอยละ
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ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนใหการดูแล 30 ลานคน (3,000 หนวย)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
1. C = A ÷ B x 100
2. F = D ÷ E x 100
เมื่อ
A = จำนวนประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนใหการดูแล
B = จำนวนประชาชนคนไทยทั้งหมดในพื้นที่
C = รอยละของประชาชนคนไทยที่มีหมอประจำตัว 3 คนใหการดูแล
D = จำนวนผูป วยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบาน
E = จำนวนผูป วยกลุมเปาหมายทั้งหมด
F = รอยละของผูปวยกลุมเปาหมายที่ไดรับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร
นายจรัส รัชกุล

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Tel . 02-5901939
Mobile 081-923-0536
Tel 0-2193-7000 ตอ 18724, 18717
Mobile 086-287-8204

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ Tel . 02-5901939
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 081-923-0536
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 2590 1939
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 081 733 3082
E-mail : jchanphet@gmail.com
ผูอำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
Tel 0-2193-7000 ตอ 18724, 18717
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Mobile 086-287-8204
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
0-2193-7000 ตอ 18715
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
0-2193-7000 ตอ 18716
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นที่รับผิดชอบ

สุขภาพภาคประชาชน

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร
นางจารุณี จันทรเพชร

นายจรัส รัชกุล
นางวิรุณศิริ อารยวงศ

นางจีรวรรณ หัสโรค
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ตำแหนง/หนวยงาน

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

สุขภาพภาคประชาชน
สุขภาพภาคประชาชน

สุขภาพภาคประชาชน
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 3 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวขอ : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตัวชี้วัด 2. จำนวนการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย 3,000 หนวย (50% ของแผนจัดตั้ง 10 ป)
คำนิยาม
หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หนวยบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเปน
หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
แพทยเวชศาสตรครอบครัว หมายความวา แพทยที่ไดรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดง
ความรูความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตรครอบครัว หรือแพทยที่ ผานการอบรม
ดานเวชศาสตรครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหความเห็นชอบ
1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตรครอบครัว สำหรับแพทยปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine
for Primary Care Doctor
2. หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมระยะสั ้ น “เวชศาสตร ค รอบครั ว สำหรั บ แพทย ป ฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ นิ ก
หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562
คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุขซึ่ง
ปฏิบัติงานรวมกันกับแพทยเวชศาสตรครอบครัวในการใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ และใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
ผานการฝกอบรมดานสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเปนผูสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของแพทยเวชศาสตรครอบครัวและ
ผูประกอบวิชาชีพดังกลาว
บริการสุขภาพปฐมภูมิ เปนบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชี
รายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังตอไปนี้
(1) บริการสุขภาพอยางองครวม แตไมรวมถึงการดูแลโรคหรือปญหาสุขภาพที่จำเปนตองใชเทคนิคหรือ
เครื่องมือทางการแพทยที่ซับซอน การปลูกถายอวัยวะ และการผาตัด ยกเวน การผาตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถ
ฉีดยาชาเฉพาะที่
(2) บริการสุขภาพตั้งแตแรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค
การปองกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ แตไมรวมถึงการบริการแบบผูปวย
นอกของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผูปวยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ยกเวน กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อใหรอดพนภาวะฉุกเฉิน
(3) บริการสุขภาพอยางตอเนื่อง ทุกชวงวัยตั้งแต การตั้งครรภ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุน วัยทำงาน
วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

61

65
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบดวย การดูแลสุขภาพโดยการแพทยแผนปจจุบัน
การแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก
(5) การบริ ก ารข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพและคำปรึ ก ษาด า นสุ ข ภาพแก บ ุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื ่ อ ตลอดจน
คำแนะนำที่จำเปนเพื่อใหสามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเขาสูระบบการสงตอ
(6) การสงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพและมีความรูใ นการจัดการสุขภาพของตนเองและบุ ค คล
ในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถรวมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพรวมกับแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและคณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิได
(7) การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีเครือขายในการสงเสริมสุขภาพ
รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน
เปาหมายการดำเนินงาน
เขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 4
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
รวม

แผนจัดตัง้ 10ป
ทั้งหมด
574
301
275
459
444
570
467
579
628
697
407
535
5936

ผล64
จํานวน
314
157
167
180
211
208
247
144
290
176
171
247
2512

รอยละ
54.70
52.16
60.73
39.22
47.52
36.49
52.89
24.87
46.18
25.25
42.01
46.17
42.32

แผน
2565
59
40
28
40
43
59
63
92
79
80
58
62
703

เปาหมาย
90%
ผล64+เปา 65 เปาหมาย
373
354
197
187
195
185
220
209
254
241
267
254
310
295
236
224
369
351
256
243
229
218
309
294
3215
3054

ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
1.นโยบายและทิ ศ ทางการ 1. สื่อสาร ชี้แจง และประชาสัมพันธ
ขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นาระบบ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการ
สุขภาพปฐมภูมิ
พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2.กำหนดพื้นที่ที่จะจัดตั้งหนวย 2. พัฒนาศักยภาพแพทยอื่นใหมี
บริ ก ารปฐมภู ม ิ แ ละเครื อ ข า ย ความรูดานเวชศาสตรครอบครัว
หนวยบริการปฐมภูมิ ตามแผน
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แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1. สัมภาษณ บุคลากร
เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง
การดำเนินงานของพื้นที่
2. แผนการส ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น การจั ด ตั ้ ง หน ว ย

1. บุคลากรในจังหวัดมี
ความรูความเขาใจในการนำ
นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิฯ

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
จัดตั้ง 10 ป และกำหนดอำเภอ ในหลักสูตรตาง ๆ ที่ปลัดใหความ
1 อำเภอ ที ่ จ ะดำเนิ น การ เห็นชอบ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพคณะผู  ให บริ การ
เต็มพื้นที่
3. จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและ สุขภาพปฐมภูมิ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ 4. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
หนวยบริการใหสามารถขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติระบบ
เป น หน ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ ห รื อ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
- จั ด ตั ้ ง หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ 1. สงเสริมและพัฒนาใหหนวยบริการ
และเครื อ ข า ยหน ว ยบริ ก าร ปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐม
ปฐมภูมิที่เปดดำเนินการในพื้นที่ ภูมิมีการจัดรูปแบบบริการที่ยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง
50% ของแผนจัดตั้ง 10 ป
- 1 จั ง หวั ด มี 1 อำเภอ ที่
ดำเนิ น การให ม ี ห น ว ยบริ ก าร
ปฐมภู ม ิ แ ละเครื อ ข า ยหน ว ย
บริการปฐมภูมิ เต็มพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

บริการปฐมภูมิและเครือขาย 2. จังหวัดมีการสงเสริมและ
หนวยบริการปฐมภูมิ
สนับสนุน ให รพ.สต.สามารถ
3. แ น ว ท า ง ก าร บร ิ ห าร ขึ้นทะเบียนเปน PCU/NPCU
จั ด การเพื ่ อ ให ม ี แ พทย เ วช
ศาสตรครอบครัวตาม
แผนการจัดตั้งหนวยบริการ
ปฐมภูมิและเครือขายหนวย
บ ร ิ ก า ร ป ฐ ม ภ ู มิ แ พ ท ย
เพี ย งพอ/ทดแทนคนเดิ ม /
เพิ่มเติมแพทยทีมใหม
4. แผนการอบรมแพทยอื่น
ในหลักสูตร Basic Course
ของเขตสุขภาพ
5. หนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการปฐม
ภูมิ ตนแบบที่มีศักยภาพ 1
อำเภอ/1 ทีม
1. สั ม ภาษณ แ นวทางการ
ดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให
รับทราบถึงรูปแบบบริการ
2. มี แ ผนพั ฒ นาและขยาย
ผลใหหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิมีการจัดรูปแบบการ
บริการที่ยึดประชาชนเป น
ศูนยกลาง
3. ผลการดำเนิ น งานที่
สะท อ นคุ ณ ภาพผลการ
ดำเนินงานปฐมภูมิ เชน
-Primary care visit เพิ่มขึ้น
-การควบคุมโรค NCD/CD
-การเยี ่ ย มบ า นกลุ  ม ต า งๆ
เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ IMC
ผูรับผลกระทบ COVID ฯ

- มี ห น ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
สามารถเปดใหบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ไดตามเปา หมายที่
กำหนด (50% ของแผนจัดตั้ง
10 ป)
- ประชาชนสามารถเข า ถึ ง
บริ ก าร เชื ่ อ มั ่ น ศรั ท ธา
สามารถลดรอคอย ลดความ
แออัดใน รพ. ลดปวย ลดตาย
ลดคาใชจาย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาทีข่ตรวจราชการฯ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

-การแกไขปญหาในพื้นที่
4. ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ
Small Success
3 เดือน
-แผนการสงเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวยบริการปฐม
ภูมิ พื้นที่เปาหมายในการ
ดำเนินงานป 65 และกำหนด
อำเภอเปาหมาย
-แผนการบริหารจัดการเพื่อใหมี
แพทยเวชศาสตรครอบครัวตาม
แผนการจัดตั้งหนวยบริการปฐม
ภูมิและเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ

6 เดือน
- พัฒนาศักยภาพแพทยอื่นให
มีความรูดานเวชศาสตร
ครอบครัว ในหลักสูตรตาง ๆ
ที่ปลัดใหความเห็นชอบ
- หนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการ ปฐมภูมิ
สามารถเปดบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ ไดตามเปาหมายที่กำหนด
(๔๕% ของแผนจัดตั้ง 10 ป)

9 เดือน
- หนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
สามารถเปดใหบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ไดตามเปาหมายที่
กำหนด (๔๗ % ของแผน
จัดตั้ง 10 ป)

12 เดือน
-หนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
สามารถเปดใหบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ไดตามเปาหมายที่
กำหนด (๕๐% ของแผนจัดตั้ง
10 ป)
- มี 1 อำเภอ ที่ดำเนินการ
จัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ
และเครือขายหนวยบริการ
ปฐมภูมิ เต็มพื้นที่

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
จำนวนการจั ด ตั ้ ง หน ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ แ ละเครื อ ข า ยหน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (3,000 ทีม) (ดำเนินการจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขายหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ รอยละ 50 ของแผนจัดตั้ง 10 ป)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
สูตรการคำนวณ C = A ÷ B x 100 เมื่อ
A = หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียน
B = หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดตามแผนการจัดตัง้
C = ร อ ยละของการจั ด ตั ้ ง หน ว ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ แ ละเครื อ ข า ยหน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
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ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร

ตำแหนง/หนวยงาน
รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
Tel . 02-5901939
Mobile 081-923-0536

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิชัย มั่งจิตร

นางจารุณี จันทรเพชร

ตำแหนง/หนวยงาน
รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
Tel . 02-5901939
Mobile 081-923-0536

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Tel. 0 2590 1939
Mobile 081 ๗๓๓ ๓๐๘๒
E-mail : jchanphet@gmail.com

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตขรวจราชการฯ
คูมือขการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ
ประจําป 2565ของกรมอนามั
สําหรับผูทํายหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 3 : ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
หัวขอ : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
ตัวชี้วัด 3.รอยละของอำเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
คาเปาหมาย รอยละ 75
คำนิยาม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
ที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองคประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกขอ
หรือตั้งแตระดับสามขึ้นไปทุกขอ โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด
อำเภอ หมายถึง เปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเปนหัวหนาปกครองและ
เปนผูนำในการทำงานรวมกับทองถิ่นและภาคสวนตางๆ ในการดูแลประชาชนและสงเสริมใหประชาชน
ดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนรวมกัน โดยใชปญหาความทุกขยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบาน
ตำบล อำเภอ เปนเปาหมายรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใตบริบทของแตละพื้นที่จำนวน 878 แหง
กลุมเปราะบาง หมายถึง กลุมบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกปองสิทธิผลประโยชนของตน
เนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเขมแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปจจัยเสี่ยง
ดานตาง ๆ เชน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออื่น ๆ เปนผูที่มีขอจำกัด
ในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การชวยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจตอรอง
ตองการการดูแลเปนพิเศษ ตองการการสนับสนุน การปกปอง การชวยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม
จากผูอื่น ตัวอยางกลุมเปราะบาง เชน เด็ก ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได คนที่ถูกสังคมตีตรา ผูปวยบางประเภท
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ผูติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทำผิดกฎหมาย/อาชญากร และ
คนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุมเปราะบางดานสุขภาพ พิจารณาจากปจจัยกำหนดสุขภาพดานสังคม อยางนอย 2 ใน 3 ปจจัย ดังนี้
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เชน คนยากจน คนไรรัฐ ชาติพันธุกลุมนอย แรงงานขามชาติ
เด็กกำพรา ผูเคยไดรับโทษ ฯลฯ รวมถึงคนที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
2) คนที่มีขอจำกัดในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ เชน ผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ คนที่มีถิ่นที่อยูอาศัย
ในพื้นที่หางไกล
3) คนที่มีความเสี่ยงตอการถูกถอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถาไมไดรับการตอบสนองความตองการ
ดานสุขภาพในระยะยาว เชน ผูสูงอายุ ผูพิการทางกาย ผูพิการทางจิตเวช ผูปวยติดบาน ผูปวยติดเตียง
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กลุมเปราะบางที่ พชอ.ที่มีคุณภาพกำหนดใหมีการดูแลในปงบประมาณ 2565 คือ กลุมผูพิการ
ผูสูงอายุ (กลุมติดเตียง) ผูปวยที่ไดรับการดูแลผูระยะกลาง (Intermediate Care) และผูที่ไดรับผลกระทบจาก
ปญหา COVID 19
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
1.สถานการณปจจุบันของแต 1.กลไกสนับสนุนระดับ
ละพชอ.
จังหวัดและเขตสุขภาพ
2.แผนปฏิบัติการในประเด็น ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เชื่อมโยงระบบบริการ
อยางนอย 2 ประเด็นและ
สุขภาพปฐมภูมิกับชุมชน
ประเด็นCovid 19 อีก
และทองถิ่นอยางมี
1ประเด็น และดูแลกลุม
คุณภาพ
เปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ติดเตียง) IMC และผูไดรับ ระดับอำเภออยางมี
ผลกระทบจาก COVID 19) สวนรวมจากทุกภาคสวน
อยางเปนองครวม
3๓.ผลการประเมินตนเอง
ป 2565 กอนดำเนิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตแตละ
พชอ.ตามแนวทางUCCARE

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1.มีนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อน
พชอ.ระดับเขตและจังหวัดในการ
ขับเคลื่อน พชอ.ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิกับชุมชนและ
ทองถิ่นอยางมีคุณภาพ
2.มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ.2561 ที่เปนปจจุบัน
3.มีการประชุมแบบมีสวนรวมเพื่อ
วิเคราะหปญหา/ประเด็นพัฒนา
นำมาคัดเลือกประเด็นที่สำคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และกำหนดเปาหมายการดูแลกลุม
เปราะบางตามบริบทของพื้นที่ โดย
ฉพาะกลุมผูพิการ ผูสูงอายุ IMC
และผูไดรับผลกระทบจาก COVID
19) มีการประชุมตอเนื่อง
4.มีแผนการบริหารจัด/การ
บูรณาการ ทรัพยากรของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
และดูแลกลุมเปราะบาง
5 ผลลัพธในประเด็นที่ พชอ.
คัดเลือก

ดานปริมาณ
1.มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
พ.ศ.2561 ที่เปนปจจุบัน ครบ
ทุกอำเภอ
2.มีประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยางนอย 2
ประเด็นและประเด็นCovid
19 อีก 1 ประเด็น ครบทุก
อำเภอ
3.มีแผนปฏิบัติการในประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยาง
นอย 2 ประเด็นและประเด็น
Covid 19 อีก 1 ประเด็น
และดูแลกลุมเปราะบางครบ
ทุกอำเภอ
4.มีคณะทำงานในการ
ขับเคลื่อน ติดตามและ
ประเมินผล ประเด็นที่กำหนด
รวมถึงมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ดูแลกลุมเปราะบาง
5.แนวทางการสนับสนุนจาก
สวนกลางและกรมวิชาการเพื่อ
การพัฒนา ขยายผล ตอยอด

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
1. ผลการดำเนินงานของ
เสริมสรางศักยภาพ พชอ.
พชอ. ในการแกไขปญหา
อยางมั่นคงและยั่งยืน
สำคัญของพื้นที่และการ
จัดการกับประเด็น COVID
19 รวมถึงการดูแลกลุม
เปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ
(ติดเตียง)IMC และผูไดรับ
ผลกระทบจาก COVID 19)
2.ผลการดำเนินงานของ
พชอ.ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3.แผนปฏิบัติการในการ
ดำเนินงาน พชอ.ป 2566
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แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อยางนอย 2 ประเด็นและ
ประเด็นCovid 19 อีก 1 ประเด็น
และดูแลกลุมเปราะบาง (ผูพิการ
ผูสูงอายุ IMC และผูไดรับผลกระทบ
จาก COVID 19) บูรณาการและมี
สวนรวมของทุกภาคสวน
2. ผลการประเมินการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ประเด็น Covid 19 ตามแนวทาง
UCCARE
3. สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน
พัฒนา/แกไขปญหาสำคัญตาม
บริบทในพื้นที่ เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชีวิต อยางนอย 2
ประเด็นและประเด็นCovid 19 อีก
1 ประเด็น และดูแลกลุมเปราะบาง
(ผูพิการ ผูสูงอายุ IMC และผูไดรับ
ผลกระทบจาก COVID 19)
4.สรุปบทเรียนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่
5.การคืนขอมูลใหพื้นที่ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนและ
สงเสริมใหการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในอำเภอเดียวกันสราง
วัฒนธรรมคนอำเภอเดียวกัน
ไมทอดทิ้งกันใหกลายเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมทองถิ่น

ดานปริมาณ
1.มีการประเมินประเด็น
ปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามองคประกอบ UCCARE
และมีผลลัพธการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอที่สามารถ
ยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกขอ
หรือตั้งแตระดับสามขึ้นไป
ทุกขอ โดยการประเมินจาก
ผูเยี่ยมระดับจังหวัดและเขต
รอยละ 75 ขึ้นไป
2.พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง
จำนวน 3 ลานคน(กลุมผูพิการ
ผูสูงอายุ IMC และผูไดรับ
ผลกระทบจากCOVID19)
ดานคุณภาพ
1.การวิเคราะหผลการพัฒนา
ตามแนวทางUCCARE เพื่อนำ
ผลวิเคราะหไปวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นใน
ป 2566
2.ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ลดอัตราการปวย
ลดรอคอยในการรับบริการ
ลดความแออัดใน รพ. ลดคา
ใชจาย และลดอัตราตาย
3.นวัตกรรมการดำเนินงาน
แบบบูรณาการในพื้นที่ที่
สามารถขยายผลตอยอดและ
เปนแบบอยางใหพื้นที่อื่นๆ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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Small Success
3 เดือน
1. มีคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เปน
ปจจุบัน
2. มีการประชุมคัดเลือก
ประเด็นสำคัญตามบริบทของ
พื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยางนอย 2
ประเด็น และประเด็นโควิด 19
เพื่อวางแผนการพัฒนาหรือ
แกไขปญหาอยางเปนองครวม
3 มีการกำหนดเปาหมายการ
ดูแลกลุมเปราะบางตามบริบท
ของพื้นที่ (ผูพิการ ผูสูงอายุ
IMC และผูไดรับผลกระทบ
จากCOVID 19)
4.ทุกอำเภอมีการประเมิน
ตนเองตามแบบการประเมิน
UCCARE และวางแผนการ
พัฒนารวมกับจังหวัด

6 เดือน
1. มีคณะทำงานตามประเด็น
วางแผนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่กำหนด
2. มีการบริหารจัดการบูรณา
การทรัพยากร(คน เงิน ของ
ความรู ขอมูล) ของทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
ประเด็นฯ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทั้ง 3 ประเด็น
และดูแลกลุมเปราะบาง
(ผูพิการ ผูสูงอายุ IMC และ
ผูไดรับผลกระทบจาก COVID
19)

9 เดือน
1.มีการติดตามเสริมพลัง
และประเมินผลการ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและดูแลกลุม
เปราะบาง (ผูพิการ ผูสูงอายุ
IMC และผูไดรับผลกระทบ
จาก COVID 19 ) อยางเปน
องครวม โดยการติดตาม
เสริมพลังของทีมเสริมพลัง
ระดับจังหวัดและเขต

12 เดือน
1.อำเภอมีการดำเนินงาน
และผานเกณฑการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
คุณภาพ รอยละ 75
2.พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
คุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง
อยางเปนองครวม จำนวน
3 ลานคน
(ผูพิการ ผูสูงอายุ IMC และ
ผูไดรับผลกระทบจากCOVID
19)

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. รอยละของอำเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ
คาเปาหมาย รอยละ 75
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
(A/B) × 100
A = จำนวนอำเภอที่ผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
B = จำนวนอำเภอ 878 แหง
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:
กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนัก/กอง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address

รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ Tel. 0 2590 193๙
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 08 1923 0536
e-mail : peed.pr@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร

นางจารุณี จันทรเพชร

นางเอื้อมพร จันทรทอง
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ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/
ประเด็นที่รับผิดชอบ
e-mail address
รองผูอำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ Tel. 0 2590 1939
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 08 1923 0536
e-mail : peed.pr@gmail.com
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 2590 1939
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 081 733 3082
E-mail : jchanphet@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.0 2590 1939
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Mobile 08 6354 1961
e-mail auam.moph@gmail.com

ประจำป
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจํ
าป 2565 สํสำหรั
าหรับผูทําำหน
หนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 4 : สุขภาพกลุมวัย สุขภาพจิต
หัวขอ : สุขภาพเด็ก
ตัวชี้วัด : เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ ไมต่ำกวา 100
คำนิยาม
- เด็กไทย หมายถึง เด็กที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแตแรกเกิด - อายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน
- ระดับสติปญญาเฉลี่ย IQ หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใชเหตุผล การคำนวณ
การเชื่อมโยง เปนศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแตกำเนิด สามารถวัดออกมาเปนคาสัดสวนตัวเลขที่แนนอนได
โดยเครื่องมือวัดสวนใหญจะวัดทักษะและกระบวนการของสมอง เชน ความคิด ความจํา การจัดการขอมูลของ
สมอง เปนตน มีคากลางที่เปนมาตรฐานสากล ยุคปจจุบันที่คา = 100
- เด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง เด็กอายุ 9 , 18 , 30 , 42 และ 60 เดือน ที่ไดรับ
การตรวจคัดกรอง ณ ชวงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพื้นที่ (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ
Type3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
- เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะกลุมที่แนะนำใหพอแม
ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
- พัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามใหไดรับ
การกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน
- เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30,
42, 60 เดือน ที่ประเมินดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance
and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ 1 แลวพบวาตองสงตอ และเด็กอายุ 9, 18, 30, 42, 60 เดือนที่มา
ประเมินซ้ำ ดวยคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ 2 แลวยังพบมีพัฒนาการลาชา
อยางนอย 1 ดานขึ้นไป
- อนามัยแมและเด็ก หมายถึง การดูแลสุขภาพของหญิงตั้งแตกอน ระหวางตั้งครรภใหมีสุขภาพที่ดี
มีการตั้งครรภและคลอดที่ปลอดภัยและมีสุขภาพหลังคลอดที่ดี พรอมทั้งมีบุตรที่สมบูรณแข็งแรง และไดรับ
การเลี้ยงดูอยางมีคุณภาพ เด็กมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน ปราศจากฟนผุ
- ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกวา 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันในเขตรับผิดชอบ
ทั้งหมดกินนมแมอยางเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกวา 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน)
ที่
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มีประวัติกินนมแมอยางเดียวทุกครั้งที่มารับบริการ (ในแตละครั้งที่มารับบริการถูกสัมภาษณ ดวยคำถามวา
“ใน 24 ชั่วโมงที่ผานมาใหลูกกินอะไรบาง”)
- กราฟการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ป กรมอนามัย ป พ.ศ. 2563 หมายถึง กราฟ
การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ป ที่ประยุกตจากมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0 – 5 ป ของ
องคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2558 และเกณฑอางอิงการเจริญ เติบโตของเด็กอายุ 5 – 19 ป สำนัก
โภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 โดยเริ่มใชในการประมวลผลในระบบฐานขอมูล HDC ไตรมาสที่ 3
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนตนไป
- ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือสวนสูงนอยกวามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
ความยาวหรือสวนสูงตามเกณฑอายุ ของเด็กอายุ 0 – 5 ป กรมอนามัย ป พ.ศ. 2564 โดยมีคานอยกวา - 2 SD ของ
ความยาวหรือสวนสูงตามเกณฑอายุ
- เด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ หมายถึง ในชองปากเด็กอายุ 3 ป (เด็กที่อายุ 3 ปเต็ม ถึง 3 ป 11
เดือน 29 วัน) ไมมีรูฟนผุฟนถอนและอุดเนื่องมาจากโรคฟนผุ
สถานการณ/ปญหา (ภาพประเทศ)
จากระบบเฝาระวังภาวะสุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย ป 2564 พบหญิงตั้งครรภฝาก
ครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาหรอยละ 81 หญิงตั้งครรภฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑรอยละ 73
หญิงตั้งครรภไดรับยาเสริมไอโอดีน รอยละ 79.30 หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจางรอยละ 15.09 ทารกแรกเกิด
น้ำหนักนอยกวา 2,500 กรัมรอยละ 6.6 เด็กแรกเกิด - ต่ำกวา 6 เดือนกินนมแมอยางเดียวรอยละ 61.81 โรค
ฟนผุในเด็กไทยถือวายังอยูในระดับที่สูงมีผลตอภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต เด็กไทยอายุ 3 ป
ซึ่งเปนขวบปแรกที่มีฟนน้ำนมขึ้นครบ มีปญหาโรคฟนผุรอยละ 52.9 และเมื่อเด็กอายุ 5 ป เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
75.6 และมีฟนคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุดอยูที่ 4.5 ซี่/คน กิจกรรมการดำเนินงานสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 พบวาเด็กไดรับการตรวจสุขภาพชองปากอยู ในระดับต่ำ โดยเด็ก
อายุ 0-2 ป ไดรับการตรวจฟนเพียง รอยละ50.2 เด็ก 3-5 ปไดรับการตรวจฟนและทาฟลูออไรดวานิช รอยละ
54 และ 48.9 ตามลำดับ หากเด็กไดรับการตรวจ ประเมินโรคฟนผุ ไดรับคำแนะนำ และบริการทันตกรรม
ปองกันที่เหมาะสม จะนำไปสูการลดการเกิดฟนผุและการสูญเสียฟนกอนวัยอันควร สงผลใหเด็กมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขอมูลการสำรวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6 : สำนักงานสถิติ
แหงชาติ) พบวา เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ยสูงถึง รอยละ 13.3 ซึ่งมีคาสูงกวาเปาหมายระดับประเทศที่กำหนดไว
ในป 2565 ไมเกินรอยละ 10.0 ทั้งนี้เมื่อแยกชวงอายุของเด็กพบวา เด็กแรกเกิด – 2 ป มีภาวะเตี้ยสูงกวา
เด็กอายุ 3-5 ป รอยละ 17.4 และรอยละ 11.0 ตามลำดับ พบเด็กเตี้ยมากที่สุดในเขตกรุง เทพมหานคร
รอยละ 17.0 รองลงมา คือ ภาคเหนือรอยละ 14.5 และภาคกลางรอยละ 13.4 เมื่อแยกวิเคราะหขอมูล
ตามกลุมดัชนีความมั่นคั่ง พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากจะมีภาวะเตี้ยมากถึง รอยละ 15.7
จากผลการสำรวจขางตน สะท อนถึงแนวโนมที่นากังวลดานภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่อัตราของเด็ก
เตี้ยแคระแกร็นมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการพัฒนาสมอง และระดับสติปญญาของเด็ก
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โดยเฉพาะในช ว ง 1,000 วั น แรกของชีว ิ ต นั บ เป น ช ว งเวลาสำคัญ ที ่ โ ครงสร า งสมองมี ก ารพัฒ นาสูงสุด
เปนผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการจดจำของเด็ก นอกจากนี้ภาวะการเจริญเติบโตดานรางกายของ
เด็กก็เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ซึ่งสวนสูงของเด็กอายุ 2-3 ป ถือเปน Proxy indicator ของสุขภาพ
ในวัยผูใหญและเปนทุนมนุษยที่สำคัญ อย างไรก็ตามยังพบขอมูลของเด็กปฐมวัยไมไดรับการชั่งน้ำหนัก
วัดความยาว/สวนสูง เพื่อประเมินภาวะการเจริญเติบโต มากถึงรอยละ 38.0 สวนใหญเปนเด็กอายุ 3 -5 ป
(รอยละ 41.2) ดังนั้นการเฝาระวังการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/สวนสูงของเ ด็กปฐมวัย
และการสงเสริมโภชนาการเพื่อลดปญหาเด็กทุพโภชนาการ มีความสำคัญ ตอการกำหนดภาวะสุขภาพของเด็ก
ไปตลอดชวงชีวิต สงผลใหเด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมสวน และมีระดับเชาวนปญญาดี
และจากการเฝาระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบเด็กชวงอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ไดรับ
การตรวจคัดกรองครอบคลุมรอยละ 86.9 พบพัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 27.6 ติดตามสงเสริมกระตุนและ
ประเมินซ้ำ รอยละ 91.6 หลังการติดตามสงเสริมพบเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 84.5 และ
ในสวนของเด็กที่มีพัฒนาการลาชา ตองสงตอเพื่อใหไดรับการดูแลจากแพทยและพยาบาลดานพัฒนาการ
โดยใชเครื่องมือ TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น พบวาไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย จำนวน 4,334 คน
คิดเปนรอยละ 70.12 กระตุนครบเกณฑ จำนวน 2,495 คน คิดเปนรอยละ 57.57 และกลั บมามีพัฒนาการ
สมวัยรอยละ 33.03 และพบวายังมีเด็กที่ไมสามารถติดตามได จำนวน 1,491 คน คิดเปนรอยละ 24.12 จาก
ขอมูลแสดงใหเห็นวาในสถานการณโควิดระลอก 3 และ 4 ทำใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ
ในหนวยบริการสาธารณสุข รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก จึงทำใหพบวา
มีเด็กไมไดรับการคัดกรองและเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาที่ตองติดตามพัฒนาการไมไดเขาสูระบบมากกวา
รอยละ 10 สงผลใหเด็กสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการคัดกรอง คนหา สงเสริม ติดต าม และดูแลกระตุน
ใหมีพัฒนาการที่สมวัย
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
เด็กไทยสุขภาพ

หญิงตั้งครรภ

แข็งแรง

1. สงเสริมหญิงตั้งครรภใหฝาก

พัฒนาการสมวัย ครรภกอน 12 สัปดาห
IQ เกิน 100
2. หญิงตั้งครรภไดรับบริการ

1. แผนและผลการขับเคลื่อนการ บูรณา 1. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ
การงานอนามัยแมและเด็ก ผานการ

ไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุ

ประชุมของคณะกรรมการอนามัยแม

ครรภ ≤ 12 สัปดาห

ฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ และเด็ก ระดับจังหวัด (MCH Board)
3. สถานบริการ สธ. จายยาเม็ด 2. จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ใหครอบคลุม
เสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และโฟ

หญิงตั้งครรภรอยละ 70 ของการ

2. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ
ไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ

ลิกใหหญิงตั้งครรภทุกคน
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
4. หญิงตั้งครรภไดรับการฉีด

ตั้งครรภทั้งหมดในพื้นที่เรงรัดฉีดวัคซีน

3. หญิงตั้งครรภมีภาวะ

วัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิด

โควิด 19 เชิงรุกแกหญิงตั้งครรภ

โลหิตจาง ไมเกิน รอยละ 14

19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

3. จัดใหมีการจัดบริการแบบ ONE

4. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริม

5. พื้นที่มีการดำเนินงานชุมชน/ STOP SERVICE ณ คลินิกฝากครรภ

ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก

หมูบานไอโอดีนและสงเสริมให

สำหรับการใหบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

รอยละ 100

รานอาหารแผงลอย ฟูดทรัค

แกหญิงตั้งครรภ

5. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฉีด

และโฮมเมดใชเกลือและ

4. สงเสริม สนับสนุนใหหญิงตั้งงครรภ

วัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิด 19

ผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ไดรับการฝากครรภครั้งแรก

หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

โดยใชแพลทฟอรมอนามัย

เมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห และไดรับ

6. ทารกแรกเกิดน้ำหนัก นอยกวา

ไอโอดีน ไดตามคาเปาหมาย

บริการฝากครรภครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ

2,500 กรัม

รายเขต

5. ติดตามกระบวนการทำงานและผลการ

7. คามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะ

ดำเนินงาน จำนวนของชุมชน/หมูบาน

หญิงตั้งครรภ มากกวาหรือเทากับ

ไอโอดีน รานอาหาร แผงลอย ฟูด ทรัค และ 150 ไมโครกรัมตอลิตร
โฮมเมดใชเกลือและผลิตภัณฑปรุงรสที่
เสริมไอโอดีน โดยใชแพลทฟอรมอนามัย
ไอโอดีน
เด็กไทยสุขภาพ

เด็ก 0-5 ป

แข็งแรง

1. ปกปอง สงเสริมสนับสนุน

พัฒนาการสมวัย การเลี้ยงลูกดวยนมแม
IQ เกิน 100

74

1. แผนและผลการขับเคลื่อนการ บูรณา 1. รอยละทารกแรกเกิด – 6 เดือน
การงานผานการประชุม

กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน

2. การสงเสริมโภชนาการของ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก ไมต่ำกวารอยละ 50

หญิงใหนมบุตร และอาหาร

ปฐมวัย ระดับจังหวัด

2. รอยละของเด็กอายุ 0- 5 ป

ตามวัยของเด็กปฐมวัย

1.1 ดานโภชนาการ

ไดรับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/

3.ขับเคลื่อนงานผาน

1.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

สวนสูง ไมต่ำกวา รอยละ 90

คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย

1.3 ดานสุขภาพชองปากของเด็ก

3.รอยละของเด็กปฐมวัยไดรับการ

ระดับจังหวัด/คณะกรรมการ

ปฐมวัย

คัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัยไมต่ำ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

2. มีมาตรการการสงเสริมสุขภาพเด็ก

กวารอยละ 90

อำเภอ/คณะกรรมการกองทุน

ปฐมวัยในพื้นที่ เชน ตำบลมหัศจรรย

4. รอยละเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ

สุขภาพระดับตำบล

1000 วันแรกของชีวิต ผานการบูรณา

สงสัยลาชาไดรับการติดตามไมต่ำ

การรวมกับภาคีเครือขาย

กวารอยละ 90

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

78
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
4. พัฒนาคุณภาพบริการงาน

3. พื้นที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

5. รอยละของเด็กปฐมวัยมี

อนามัยแมและเด็กในชุมชน

สพด. 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนา

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

(รพ.สต., ศพด.)

เด็กปฐมวัยแหงชาติ

รอยละ 85

5. ติดตาม เฝาระวัง และ

4.เพิ่มความครอบคลุมการสงเสริม

6. รอยละของเด็กอายุ 3 ป ไดรับ

สงเสริมการเจริญเติบโต

พัฒนาการ

การตรวจฟน โดยทันตบุคลากร

พัฒนาการ ความฉลาดทาง

4.1 คัดกรองพัฒนาการ

ไมต่ำกวารอยละ 50

อารมณ และสุขภาพชองปาก

4.2 ติดตามเด็กพัฒนาการเด็ก

7. รอยละของเด็ก 0 - 5 ป มีภาวะ

ของเด็กปฐมวัย

สงสัยลาชา

เตี้ย ไมเกิน รอยละ 10

5.1 ความครอบคลุมการคัด

4.3 ติดตามเด็กพัฒนาการลาชา และ

8. รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน-5 ป

กรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย

เด็กพัฒนาการลาชา สงตอ /วินิจฉัยเขา

ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กไมต่ำกวา

5.2 เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ

สูระบบบริการ

รอยละ 80

สงสัยลาชาไดรับการติดตาม

5.ติดตาม สงเสริม ผลักดันการพัฒนา

9.รอยละของเด็กอายุ 6-12 เดือน

5.3 เฝาระวังและสงเสริม

ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใหมีความรู มีภาวะโลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20

พัฒนาการเด็กกลุมปกติดวย

และทักษะที่เพียงพอตอการประเมินเพื่อ 10. เด็กปฐมวัยกลุมเสี่ยงไดรับการ

กิจกรรมเด็กไทย คิดเปน คิดดี

กระตุนพัฒนาการโดยใชคูมือ TEDA4I

เฝาระวัง ติดตาม กระตุนพัฒนาการ

คิดให ดวยสายใยผูกพันและ

หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น

และดูแลตอเนื่อง

เสริมสรางความฉลาดทาง

6.ติดตาม รวบรวม และวิเคราะหผลการ 11.เด็กพัฒนาการลาชาไดรับการ

อารมณ และดูแลตอเนื่อง

ดำเนินงานจากฐานขอมูล HDC

กระตุนพัฒนาการ

5.4 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/

7. มีแนวทางในการสรางพอแมคุณภาพ

12. หนวยบริการ รพช. สบส./

สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ป

ในการเลี้ยงดูเด็ก ไดแก กระบวนการ

รพท./รพศ. มีระบบดูแลชวยเหลือ

(5 ป 11 เดือน 29 วัน)

โรงเรียนพอแม กิจกรรมการพัฒนา

เด็กพัฒนาการลาชาที่มีคุณภาพ

5.5 เด็ก 3 ป ไดรับการตรวจ

เด็กไทยคิดเปน คิดดี คิดให (CPR :

สุขภาพชองปาก

Creation Positive Response to

6. สงเสริมการจายยาน้ำเสริม

society)

ธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6

8.มีการจัดบริการกระตุนพัฒนาการเด็ก

เดือน – 5 ป

พัฒนาการลาชาในรูปแบบ New

7. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

Normal ภายใตสถานการณ COVID-19

โครงการ กพด. ไดรับน้ำเสริม

9. ติดตามการใหน้ำเสริมไอโอดีนใน

ไอโอดีนเปนประจำทุกวัน

โรงเรียนสังกัดโครงการ กพด. (ในเด็ก
อนุบาลที่มีอายุต่ำกวา 5 ปควรไดรับ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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79
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
ไอโอดีนวันละ 90 ไมโครกรัมตอลิตร
หรือดื่มน้ำเสริมไอโอดีนวันละ 2 แกว
ตอวัน)
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
เด็กไทยสุขภาพ หญิงตั้งครรภ
แข็งแรง

1. สงเสริมหญิงตั้งครรภใหฝาก

1. ทบทวนแผนและผลการขับเคลื่อน

1. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ

พัฒนาการ

ครรภกอน12 สัปดาห

การ บูรณาการงานอนามัยแมและเด็ก

ไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุ

สมวัย IQ เกิน

2. หญิงตั้งครรภไดรับบริการ

ผานการประชุมของคณะกรรมการ

ครรภ ≤ 12 สัปดาห

100

ฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ อนามัยแมและเด็ก ระดับจังหวัด

2. รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ

3. สถานบริการ สธ. จายยาเม็ด (MCH Board)

ไดรับบริการฝากครรภครบ 5ครั้ง

เสริมไอโอดีนธาตุเหล็ก และโฟ

2. จัดสรรวัคซีนโควิด 19 ใหครอบคลุม

ตามเกณฑ

ลิกใหหญิงตั้งครรภทุกคน

หญิงตั้งครรภรอยละ 70 ของการ

3. หญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง

4. หญิงตั้งครรภไดรับการฉีด

ตั้งครรภทั้งหมดในพื้นที่เรงรัดฉีดวัคซีน

ไมเกินรอยละ 14

วัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิด

โควิด 19 เชิงรุกแกหญิงตั้งครรภ

4. หญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริม

19 หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

3. จัดใหมีการจัดบริการ แบบ

ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก

5. พื้นที่มีการดำเนินงานชุมชน/ ONE STOP SERVICE ณ คลินิก
หมูบานไอโอดีนและสงเสริมให

ฝากครรภสำหรับการใหบริการฉีดวัคซีน 5. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฉีด

รานอาหารแผงลอย ฟูดทรัค

โควิด 19 แกหญิงตั้งครรภ

วัคซีนปองกันการติดเชื้อโควิด 19

และโฮมเมดใชเกลือและ

4. สงเสริม สนับสนุนใหหญิงตั้งงครรภ

หลังอายุครรภ 12 สัปดาห

ผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริมไอโอดีน ไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุ

6. ทารกแรกเกิดน้ำหนัก นอยกวา

โดยใชแพลทฟอรมอนามัย

ครรภ ≤ 12 สัปดาห และไดรับบริการ

2,500 กรัม

ไอโอดีนไดตามคาเปาหมาย

ฝากครรภ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

7. คามัธยฐานไอโอดีน ในปสสาวะ

รายเขต

5. ติดตามกระบวนการทำงานและผลการ

หญิงตั้งครรภ มากกวาหรือเทากับ

ดำเนินงาน จำนวนของชุมชน/หมูบาน

150 ไมโครกรัมตอลิตร

ไอโอดีน รานอาหาร แผงลอย ฟูด ทรัค
และโฮมเมดใชเกลือและผลิตภัณฑ

76

รอยละ 100

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

80
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
ปรุงรสที่สริมไอโอดีนโดยใชแพลทฟอรม
อนามัยไอโอดีน
เด็กไทยสุขภาพ เด็ก 0-5 ป
แข็งแรง

1. ปกปอง สงเสริมสนับสนุน

1. ทบทวนแผนและผลการขับเคลื่อน

1. รอยละทารกแรกเกิด – 6 เดือน กิน

พัฒนาการ

การเลี้ยงลูกดวยนมแม

การ บูรณาการงานผานการประชุมณะ

นมแมอยางเดียว 6 เดือน ไมต่ำกวา

สมวัย IQ เกิน

2. การสงเสริมโภชนาการของ

อนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็ก

รอยละ 50

100

หญิงใหนมบุตร และอาหารตาม ปฐมวัย ระดับจังหวัด

2. รอยละของเด็กอายุ 0- 5 ป

วัยของเด็กปฐมวัย

1.1 ดานโภชนาการ

ไดรับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/

3. ติดตาม เฝาระวัง และ

1.2 พัฒนาการเด็กปฐมวัย

สวนสูง ไมต่ำกวารอยละ 90

สงเสริมการเจริญเติบโต

1.3 ดานสุขภาพชองปากของเด็ก

3.รอยละของเด็กปฐมวัยไดรับการ

พัฒนาการ ความฉลาดทาง

ปฐมวัย

คัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย ไมต่ำ

อารมณ และสุขภาพชองปาก

2. พื้นที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

กวารอยละ 90

ของเด็กปฐมวัย

สพด. 4D ตามมาตรฐานสถานพัฒนา

4. รอยละเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ

3.1 ความครอบคลุมการคัด

เด็กปฐมวัยแหงชาติ

สงสัยลาชาไดรับการติดตามไมต่ำ

กรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย

3.เพิ่มความครอบคลุมการสงเสริม

กวารอยละ 90

3.2 เด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ

พัฒนาการ

5. รอยละของเด็กปฐมวัยมี

สงสัยลาชาไดรับการติดตาม

3.1 คัดกรองพัฒนาการ

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

3.2 ติดตามเด็กพัฒนาการสงสัยลาชา

รอยละ 85

สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ป

4. ระบบการติดตามกระตุนเด็ก

6. รอยละของเด็กอายุ 3 ป ไดรับ

(5 ป 11 เดือน 29 วัน)

พัฒนาการลาชา

การตรวจฟน โดยทันตบุคลากร ไม

3.4 เด็ก 3 ป ไดรับการตรวจ

5. รายงานผลขอมูลเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

ต่ำกวารอยละ 50

สุขภาพชองปาก

การคัดกรองแลวพบวามีพัฒนาการลาชา 7. รอยละของเด็ก 0 -5 ป มีภาวะ

4. สงเสริมการจายยาน้ำเสริม

แลวไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย

เตี้ย ไมเกินรอยละ 10

ธาตุเหล็กสำหรับเด็กอายุ 6

TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน

8. รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5

เดือน – 5 ป

6. ติดตามการใหน้ำเสริมไอโอดีนใน

ป ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ไมต่ำ

5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนสังกัดโครงการ กพด. (ในเด็ก

กวารอยละ 80

โครงการ กพด. ไดรับน้ำเสริม

อนุบาลที่มีอายุต่ำกวา 5 ปควรไดรับ

9.รอยละของเด็กอายุ 6-12 เดือน มี

ไอโอดีนเปนประจำทุกวัน

ไอโอดีนวันละ 90 ไมโครกรัมตอลิตร

ภาวะโลหิตจาง ไมเกินรอยละ 20

3.3 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/

หรือดื่มน้ำเสริมไอโอดีน
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
6 .เยี่ยมเสริมพลังการ
ดำเนินงานการดูแลชวยเหลือ
พัฒนาการลาชาอยางตอเนื่อง
ในเขตสุขภาพ เพื่อแกไขปญหา
GAP ของพื้นที่
7.พัฒนาระบบติดตาม และ

วันละ 2 แกวตอวัน)

10.เด็กปฐมวัยที่ไดรับการคัดกรอง
แลวพบวามีพัฒนาการลาชาแลว
ไดรับการกระตุนพัฒนาการดวย
TEDA4I หรือเครื่องมืออื่นครบตาม
เกณฑเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวา

รอยละ 5

กระตุนเด็กพัฒนาการลาชาดวย

11.รอยละ 60 ของเด็กปฐมวัย

TEDA4I หรือเครื่องมือ

มีระดับ EQ ดีขึ้น

มาตรฐาน อยางตอเนื่อง

Small Success
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1 ประชุมขับเคลื่อนการ

1.1 ขับเคลื่อนการสงเสริม

1.1 กำกับติดตามการสงเสริม 1.1 สรุปผลการสงเสริมคุณภาพ

สงเสริมคุณภาพสถานพัฒนา

คุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

คุณภาพสถานพัฒนาเด็ก

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยดาน

เด็กปฐมวัยดานสุขภาพ(4D)

ปฐมวัยดานสุขภาพ(4D)

ปฐมวัยดานสุขภาพ(4D)

สุขภาพ (4D) รวมกับภาคี

รวมกับภาคีเครือขาย

รวมกับภาคีเครือขาย

รวมกับภาคีเครือขาย

เครือขาย

1.2 ถายทอดนโยบายและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. หนวยบริการสุขภาพ
2.1. ถายทอดนโยบายและ
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2.1 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับ 2.1 รอยละ 50 ของหญิง

2.1 รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ การฉีดวัคซีนปองกันการติด

ตั้งครรภทุกกลุมอายุที่มาฝาก ไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่อ

เครือขายครบทุกเขต

ครรภไดรับการคัดครองทารก อายุครรภ ≤ 12 สัปดาห

เชื้อโควิด 19 หลังอายุครรภ

2.2 ฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก 12 สัปดาห

กลุมอาการดาวน

2.2 คามัธยฐานไอโอดีนใน

แกหญิงตั้งครรภ

2.2 รอยละ 30 ของหญิง

2.2 สงตัวอยางปสสาวะของ

ปสสาวะหญิงตั้งครรภ มากกวา

ตั้งครรภไดรับการฝากครรภ

หญิงตั้งครรภใหองปฏิบัติการ หรือเทากับ 150 ไมโครกรัม

ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12

ทางวิทยาศาสตรของแตละ

สัปดาห

ศูนยอนามัย เพื่อเฝาระวัง

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ตอลิตร

82
3 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

9 เดือน

2.3 ชี้แจงแนวทางการ

2.3 รอยละ 30 ของหญิง

คามัธยฐานไอโอดีนใน

2.3 รอยละ 75 ของหญิงตั้งครรภ

ดำเนินงานควบคุมและ

ตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภ ปสสาวะของหญิงตั้งครรภ

ไดรับบริการฝากครรภครบ5 ครั้ง

ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

2.3 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/

ตามเกณฑ

และการควบคุมและปองกัน

2.4 สื่อสารประชาสัมพันธ ให

สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ป

2.4 รอยละ 50 ของทารกแรก

โลหิตจาง จากการขาด

ความรูเกี่ยวกับความสำคัญ

รอยละ 90

เกิด-6เดือนกินนมแมอยางเดียว

ธาตุเหล็ก

ของไอโอดีน การบริโภค

2.4 รอยละเด็กอายุ 0 – 5 ป

2.5 รอยละ 50 ทารกแรกเกิด

2.4 รอยละของเด็กปฐมวัย

อาหารที่มีไอโอดีน รวมไปถึง

มีภาวะเตี้ย ไมเกินรอยละ 10 จนถึง6 เดือนกินนมแมอยางเดียว

ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

การกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน

2.5 พนักงานเจาหนาที่ฯมีการ 2.6 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/สวนสูง

5ชวงวัย ไมต่ำกวารอยละ 90 ธาตุเหล็กและโฟลิก

เขาถึงโปรแกรม

2.5 รอยละเด็กปฐมวัยที่มี

2.5 จัดรณรงคสื่อสารการ

E – learningพระราชบัญญัติ 2.7 รอยละเด็กอายุ

พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ

บริโภคอาหารเด็กตามวัย

รอยละ 25

0 – 5 ป มีภาวะเตี้ย

การติดตามไมต่ำกวา

อาหารหญิงตั้งครรภและหญิง

2.6 รอยละของเด็กปฐมวัย

ไมเกินรอยละ 10

รอยละ 90

ใหนมบุตร

ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

2.8 เด็ก 3 ป ไดรับการตรวจ

2.6 รอยละของเด็กปฐมวัยมี

2.6 รอยละของเด็กปฐมวัย

5 ชวงวัย ไมต่ำกวา รอยละ

สุขภาพชองปากไม

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 5 90

นอยกวารอยละ 50

รอยละ 85

ชวงวัย ไมต่ำกวารอยละ 90

2.7 รอยละเด็กปฐมวัยที่มี

2.9 รอยละของเด็กปฐมวัยไดรับ

2.7 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

2.7 รอยละเด็กปฐมวัยที่มี

พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ

การคัดกรองพัฒนาการ 5 ชวงวัย

คัดกรองดวย DSPM แลว

พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับ

การติดตามไมต่ำกวารอยละ

ไมต่ำกวารอยละ 90

พบวามีพัฒนาการลาชาไดรับ การติดตามไมต่ำกวารอยละ

90

2.10 รอยละเด็กปฐมวัยที่มี

การกระตุนพัฒนาการดวย

90

2.8 รอยละของเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการ

TEDA4I หรือเครื่องมือ

2.8 รอยละของเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

ติดตามไมต่ำกวารอยละ 90

มาตรฐานอื่น

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

รอยละ 85

2.11 รอยละของเด็กปฐมวัยมี

2.8 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/

รอยละ 85

พัฒนาการสมวัย ไมต่ำกวา

สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ป

2.9 รอยละ 45 เด็กปฐมวัยที่

รอยละ 85

รอยละ 90

ไดรับการคัดกรองดวย DSPM

เด็กแรกเกิด – 5 ป) รอยละ 90

แลวพบวามีพัฒนาการลาชา
ไดรับการกระตุนพัฒนาการ
ดวย TEDA4I หรือเครื่องมือ
มาตรฐานอื่น

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

2.9 รอยละเด็กอายุ

2.10 ชั่งน้ำหนักวัดความยาว/

2.9 รอยละ 60 เด็กปฐมวัยที่ 2.12 รอยละ 70 เด็กปฐมวัยที่

0 – 5 ป มีภาวะเตี้ย

สวนสูง เด็กแรกเกิด – 5 ป รอย

ไดรับการคัดกรองดวย

ไดรับการคัดกรองดวย DSPM

ไมเกินรอยละ 10

ละ 90

DSPM แลวพบวามี

แลวพบวามีพัฒนาการลาชาไดรับ

2.10 จังหวัดมีการตรวจสอบ

2.11 รอยละเด็กอายุ

พัฒนาการลาชาไดรับการ

การกระตุนพัฒนาการดวย

ขอมูลรายชื่อพนักงาน

0 – 5 ป มีภาวะเตี้ย

กระตุนพัฒนาการดวย

TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐาน

เจาหนาที่และและแกไข

ไมเกินรอยละ 10

TEDA4I หรือเครื่องมือ

อื่น

ขอมูลในโปรแกรมการออก

2.12 จังหวัดมีการออกบัตร

มาตรฐานอื่น

2.13 รอยละ 60 ของเด็กปฐมวัย

บัตรฯใหเปนปจจุบัน

ประจำตัวพนักงานเจาหนาที่

มีระดับ EQ

2.11 สื่อสารประชาสัมพันธ

พระราชบัญญัติฯ รอยละ 100

ดีข้นึ

โครงการภาคีรวมใจสงรักสง

2.13 เด็ก 0-2 ป ไดรับการ

นมจากอกแมสูลูก”

ตรวจสุขภาพชองปากไมนอย
กวารอยละ 30

ครอบครัว
3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

3.1 สรางความรอบรูในการ

3.1 สรางความรอบรูในการเฝา 3.1 รอยละ 75 ของหญิง

3.1 มีการลงทะเบียน 9 ยางเพื่อ

เฝาระวังและสงเสริม

ระวังและสงเสริมพัฒนาการ

ตั้งครรภไดรับการฝากครรภ

สรางลูก คิดเปนรอยละ 50 ของ

พัฒนาการและการ

และการเจริญเติบโตในเด็ก

ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12

จำนวนเด็กเกิดรายป

เจริญเติบโตในเด็กปฐมวัย

ปฐมวัย (รร.พอแม)

สัปดาห

(รร.พอแม)

3.2 มีชองทางการสื่อสารใหกับ 3.2 รอยละ 75 ของหญิง

3.2 สงเสริม สนับสนุน

กลุมพอแม ไดแก

ตั้งครรภไดรับบริการฝาก

รณรงคใหหญิงตั้งครรภ และ

app.Khunlook ,9-ยาง,เลน

ครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ

ครอบครัว ใชงาน Platform

เปลี่ยนโลกเปนตน

Pink Book
-Pink Book online
-Application Save mom
-โปรแกรม 9 ยาง
เพื่อสรางลูก
- Application Khunlook
เพื่อสรางความตระหนักรูแก
หญิงตั้งครรภและครอบครัว
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4. ชุมชน
4.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4.1 พื้นที่มีการดำเนินงาน

4.1 จังหวัดมีการเฝาระวังเชิง 4.1 มีตนแบบตำบลมหัศจรรย

มหัศจรรย 1,000 วันแรกของ ชุมชน/หมูบานไอโอดีนผาน

รุกการละเมิด พรบ.ควบคุม

1000 วัน Plus ผานการบูรณา

ชีวิต ป 2565

แพลทฟอรมอนามัยไอโอดีน

การสงเสริมการตลาดอาหาร

การรวมกับภาคีเครือขาย

4.2 พื้นที่ชี้แจงแนวทางการ

ตามคาเปาหมายรายเขต

สำหรับทารกและเด็กเล็ก

อำเภอละ 1 ตำบล

ดำเนินงานควบคุมและ

4.2 พื้นที่มีรานอาหาร แผง

พ.ศ.2560 จังหวัดละ 1 ครั้ง

4.2 มีพื้นที่ตนแบบเด็กไทยเลน

ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

ลอย ฟูดทรัค หรือ

4.2 มีผูอำนวยการเลน (Play เปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 คน

ใหกับประชาชนและ

โฮมเมดที่ใชเกลือและ

worker) ตำบลละ 1 คน

4.3 คามัธยฐานไอโอดีน

สนับสนุนใหผูประกอบการ

ผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริม

4.3 ติดตามจำนวนของ

ในปสสาวะหญิงตั้งครรภ

รานอาหาร โรงอาหาร

ไอโอดีน มาลงทะเบียนใน

ชุมชน/หมูบานไอโอดีนโดยใช มากกวาหรือเทากับ 150

รถเข็น แผงลอย ฟูดทรัค

แพลตฟอรมอนามัยไอโอดีน

แพลทฟอรมอนามัยไอโอดีน

ไมโครกรัมตอลิตร

และโฮมเมด ใชเกลือและ

4.4 ติดตามจำนวนของ

4.4 จำนวนชุมชน/หมูบาน

ผลิตภัณฑปรุงรสที่เสริม

ผูประกอบการรานอาหาร

ไอโอดีนตามเปาหมายที่ถายทอด

ไอโอดีน และเริ่มดำเนินการ

โรงอาหาร รถเข็น แผงลอย

รายเขต

ชุมชน/หมูบานไอโอดีน

ฟูด ทรัค และโฮมเมด

4.5 จำนวนรานอาหาร

4.3 พื้นที่มีแผนปฏิบัติงาน

ที่ใชเกลือและผลิตภัณฑ

ที่ใชเกลือและผลิตภัณฑปรุงรสที่

ดานการควบคุมและปองกัน

ปรุงรสเสริมไอโอดีน โดยใช

เสริมไอโอดีนตามเปาหมายที่

โรคขาดสารไอโอดีนและ

แพลทฟอรมอนามัยไอโอดีน

กำหนดรายเขต

ภาวะโลหิตจาง

4.5 สอบถามกระบวนการ
ความกาวหนา ปญหา และ
อุปสรรค

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมือ่ อายุครรภ ≤ 12 สัปดาห
2. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
3. รอยละ 50 ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว
4. รอยละ 75 ของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ 50 ขึ้นไป)
5. รอยละของหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง
6. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
7. รอยละของเด็กอายุ 6 – 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง
8. รอยละของเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
9. ระดับคามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ มากกวาหรือเทากับ 150 ไมโครกรัมตอลิตร
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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10. รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 – 5 ป ไดรบั การชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/สวนสูง
11. รอยละเด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะเตี้ย ไมเกินรอยละ 10
12.รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
13. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
14. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
1. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคำนวณ

A = จำนวนหญิงคลอดตาม B ที่ฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 12 สัปดาห
(ขอมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟม : แฟม ANC)
B = จำนวนหญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
(ฐานขอมูลจากแฟม Labor)
(A/B) x 100

2. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
รายการขอมูล 1
A = จำนวนหญิงคลอดตาม B ที่ฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ
(ขอมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟม : แฟม ANC)
รายการขอมูล 2
B = จำนวนหญิงไทยทุกรายที่คลอด ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
(ฐานขอมูล 43 แฟม : แฟม Labor)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
3.รอยละ 50 ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแมอยางเดียว
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กแรกเกิดจนถึง ๕ เดือน 2๙ วันที่มีประวัติกินนมแมอยางเดียวทุกครั้งที่ไดรับการ
สัมภาษณ (ขอมูลจากแฟม : NUTRITION)
รายการขอมูล 2
B = ผลรวมเด็กแรกเกิดจนถึง ๕ เดือน 2๙ วัน ที่ไดสอบถามในชวงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย สำนัก/กอง สงเสริมสุขภาพ
4. รอยละ 75 ของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุ (ความครอบคลุมการตรวจสุขภาพชองปากรอยละ 50 ขึ้นไป)
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 3 ป ที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและปราศจากฟนผุ
รายการขอมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 3 ป ที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย สำนัก/กอง ทันตสาธารณสุข
5. รอยละของหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจาง (Coverage)
รายการขอมูล 1
A1 = จำนวนหญิงตั้งครรภตาม B2 ที่ไดรับการตรวจภาวะโลหิตจาง ขณะอายุครรภ
นอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห และมีคาฮีมาโตคริต นอยกวา 33% หรือคาฮีโมโกลบิน นอยกวา 11
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รายการขอมูล 2

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

กรัมตอเดซิลิตร นับจากผลการตรวจครั้งสุดทาย (กรณีรับบริการครั้งสุดทาย หากผลฮีโมโกลบิน ≥ 11
และ Hct ≥33% ใหถือวาไมมีภาวะโลหิตจาง)
A2 = จำนวนหญิงตั้งครรภตาม B2 ที่ไดรับการตรวจภาวะโลหิตจาง ขณะอายุครรภ
28- 34 สัปดาห และมีคาฮีมาโตคริต นอยกวา 33% หรือคาฮีโมโกลบิน นอยกวา 11 กรัมตอเดซิลิตร
นับจากผลการตรวจครั้งสุดทาย (กรณีรับบริการครั้สุดทาย หากผลฮีโมโกลบิน ≥ 11 และ Hct ≥33%
ใหถือวาไมมีภาวะโลหิตจาง)
B1 = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภครบ 12 สัปดาห ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภครบ 12 สัปดาห ในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับ
การตรวจฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกลบิน ขณะอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห
B3 = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภครบ 34 สัปดาห ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B4 = จำนวนหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภครบ 34 สัปดาห ในเขตรับผิดชอบ ที่ไดรับการตรวจฮีมาโตค
ริต หรือฮีโมโกลบิน ขณะอายุครรภ 28- 34 สัปดาห
1. รอยละของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ อายุครรภครบ 12 สัปดาห ที่มีภาวะโลหิตจาง = (A1/B2)
x 100
2. ความครอบคลุมการตรวจภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภอายุครรภ 12 สัปดาห
= (B2/B1) x 100
3. รอยละของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ อายุครรภครบ 34 สัปดาห ที่มีภาวะโลหิตจาง = (A2/B4)
x 100
4. ความครอบคลุมการตรวจภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภอายุ 28 – 34 สัปดาห
= (B4/B3) x 100

6. รอยละของหญิงตั้งครรภไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
รายการขอมูล 1
A1 = จำนวนหญิงตั้งครรภ ตาม B ไมได รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและโฟลิก
(จำนวน 0 เม็ด) ตั้งแตมารับบริการ ANC ครั้งแรก จนวันคลอด
A2 = จำนวนหญิงตั้งครรภ ตาม B ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
(จำนวนตั้งแต 1 เม็ด แตนอยกวา) จำนวนวัน ตั้งแตมารับบริการ ANC ครั้งแรกจนวันคลอด
A3 = จำนวนหญิงตั้งครรภ ตาม B ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
(จำนวน มากกวาหรือเทากับ จำนวนวัน) ตั้งแตมารับบริการ ANC ครั้งแรกจนวันคลอด
รายการขอมูล 2
B = จำนวนหญิงตั้งครรภในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่คลอดบุตรในปงบประมาณ ขณะ
ตั้งครรภไดรับบริการฝากครรภ หรือตรวจครรภตามนัด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1. รอยละหญิงตั้งครรภ ที่คลอดบุตรแลวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไมไดรับเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และโฟลิก = (A1/B) x 100
2. รอยละหญิงตั้งครรภ ที่คลอดบุตรแลวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และโฟลิกไมเพียงพอ = (A2/B) x 100
3. รอยละหญิงตั้งครรภ ที่คลอดบุตรแลวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และโฟลิก ตลอดการตั้งครรภจนคลอด = (A3/B) x 100
4. รอยละหญิงตั้งครรภ ที่คลอดบุตรแลวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไดรับเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก
และโฟลิก = (A2+A3/B) x 100
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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7. รอยละของเด็กอายุ 6 – 12 เดือน มีภาวะโลหิตจาง
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 6 - 12 เดือน ที่มีคาฮีมาโตคริต < 33 % หรือ
คาฮีโมโกลบิน < 11 กรัมตอเดซิลิตร นับจากผลการตรวจครั้งสุดทาย
(กรณีรับบริการครั้งสุดทาย หากผลฮีโมโกลบิน ≥ 11 และ Hct ≥33% ใหถือวาไมมี
ภาวะโลหิตจาง)
รายการขอมูล 2
B1 = จำนวนเด็กอายุ 6 - 12 เดือน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
B2 = จำนวนเด็กอายุ 6 - 12 เดือน ทั้งหมดที่ไดรับการตรวจฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกลบิน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1) ความครอบคลุมเด็กอายุ 6 - 12 เดือน ที่ไดรับการตรวจฮีมาโตคริต หรือฮีโมโกลบิน
= (B2/B1) X 100
2) รอยละเด็กอายุ 6 - 12 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง = ( A/B2) X 100
8. รอยละของเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ที่ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
รายการขอมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด รอยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป ไดรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก = (A/B) X 100
9. รอยละ 90 ของเด็กอายุ 0 – 5 ป ไดรับการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/สวนสูง
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ที่ชั่งน้ำหนัก และวัดความยาวหรือสวนสูง
รายการขอมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
10. รอยละเด็กอายุ 0 – 5 ป มีภาวะเตี้ย (ไมเกินรอยละ 10)
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ที่มีภาวะเตี้ย
รายการขอมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ที่วัดความยาวหรือสวนสูง
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมอนามัย สำนัก/กอง โภชนาการ
11. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยไดรับการคัดกรองพัฒนาการ
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ไดรับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการจริงในชวงเวลาที่กำหนด
รายการขอมูล 2
B = เด็กไทยอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ทุกคนที่อยูอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ
(Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ที่อาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100
12. รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) ทั้งเด็กที่
ตองแนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
รายการขอมูล 2
B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ที่ตอง
แนะนำใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด

(A/B) x 100

13. รอยละ 85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
รายการขอมูล 1
A = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
โดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการ
ตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก
รายการขอมูล 2
a = จำนวนเด็ก 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ที่ไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยลาชาและไดรับการติดตามกระตุนพัฒนาการ และประเมินซ้ำแลวผลการประเมิน ผานครบ 5
ดานภายใน 30 วัน
รายการขอมูล 3
B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ทั้งหมด ในชวงเวลาที่กำหนด
(𝑨𝟗 + 𝒂𝟗 ) + (𝑨𝟏𝟖 + 𝒂𝟏𝟖 ) + (𝑨𝟑𝟎 + 𝒂𝟑𝟎 ) + (𝑨𝟒𝟐 + 𝒂𝟒𝟐 ) + (𝑨𝟔𝟎 + 𝒂𝟔𝟎 )
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
× 𝟏𝟎𝟎
𝐁

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : กรมอนามัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล

ตำแหนง/หนวยงาน

พญ.พิมลพรรณ ตางวิวัฒน

ตำแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ
สำนักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

นพ.ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

ตำแหนงรองผูอำนวยการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
กรมอนามัย
ตำแหนง ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
สำนักทันตสาธารณสุข

ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
Tel 0 2590 4435
Mobile 0812923849
e-mail : Pimolphantang@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- บริการฝากครรภ
- Platform Pink Book
- ทารกแรกเกิดจนถึง 6
เดือนกินนมแมอยางเดียว
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย

Tel. 0 2590 4417
Mobile 089 144 4208
e-mail : teerboon@hotmail.com
Tel.025904208
- สุขภาพชองปากหญิง
Mobile 061-9293651
ตัง้ ครรภและเด็กปฐมวัย
e-mail : noppawan.p@anamai.mail.
go.th

พญ. จันทรอาภา สุขทัพภ
นางสาววารีทิพย พึ่งพันธ

นพ. ธีรภัทร อัตวินิจตระการ

ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ตำแหนง นักโภชนาการชำนาญ
การพิเศษ
สำนักโภชนาการ
ตำแหนง นายแพทยชำนาญการ
สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย

Mobile 0867889981
e-mail : janrpar@gmail.com
Tel. 0 2590 4327
Mobile 089 897 4120
email:
wareethip.p@anamai.mail. go.th
Tel. 0 2590 4306
Mobile. 08 4377 5044
e-mail: teeraphatton@gmail.com

- ไอคิว อีคิว
- ภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ป

การควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนและภาวะ
โลหิตจาง

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ชื่อ-สกุล
นางสาววิภาศรี สุวรรณผล

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
ตำแหนง นักโภชนาการปฏิบัติการ Tel. 02 590 4329
Mobile 0982639591
สำนักโภชนาการ
e-mail: wipasri.s@anamai.mail.go.th
กรมอนามัย

ประเด็นที่รับผิดชอบ
การควบคุมและปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีนและภาวะ
โลหิตจาง

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางวรรณชนก ลิม้ จำรูญ

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์

ทพญ.นพวรรณ โพชนุกูล

พญ. จันทรอาภา สุขทัพภ

นางสาววารีทิพย พึ่งพันธ
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ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบตั ิการ
สำนักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ กรมอนามัย

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
Tel. 0 2590 4438
Mobile 062 596 2294
e-mail : loogjun.ph@hotmail.com
Tel. 0 2590 4417
Mobile 081 466 3696
e-mail :
sutin.p@anamai.mail.go.th

ตำแหนง ทันตแพทยเชี่ยวชาญ Tel.0 2590 4208
สำนักทันตสาธารณสุข
Mobile 061 929 3651
e-mail :
noppawan.p@anamai.mail.
go.th
ตำแหนง
Mobile 0867889981
นายแพทยชำนาญการ
e-mail : janrpar@gmail.com
สถาบันราชานุกูล
กรมสุขภาพจิต
ตำแหนง
Tel. 0 2590 4327
นักโภชนาการชำนาญการ
Mobile 089 897 4120
พิเศษ
email:
สำนักโภชนาการ
wareethip.p@anamai.mail.
go.th

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- บริการฝากครรภ
- Platform Pink Book
- ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน
กินนมแมอยางเดียว
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

- สุขภาพชองปากหญิงตั้งครรภ
และเด็กปฐมวัย

- ไอคิว อีคิว

- ภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0-5 ป
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ชื่อ-สกุล

ตำแหนง/หนวยงาน

นพ. ธีรภัทร อัตวินิจตระการ

ตำแหนง
นายแพทยชำนาญการ
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ตำแหนง
นักโภชนาการปฏิบัติการ
สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย

นางสาววิภาศรี สุวรรณผล

หมายเลขโทรศัพท/
e-mail address
Tel. 0 2590 4306
Mobile. 08 4377 5044
e-mail: teeraphatton@gmail.com
Tel. 02 590 4329
Mobile 0982639591
e-mail:
wipasri.s@anamai.mail.go.th

ประเด็นที่รับผิดชอบ
การควบคุมและปองกันโรคขาด
สารไอโอดีนและภาวะโลหิตจาง
การควบคุมและปองกันโรคขาด
สารไอโอดีนและภาวะโลหิตจาง

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

87

91

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 4 : สุขภาพกลุมวัยและสุขภาพจิต
หัวขอ : กลุมวัยทำงาน
ตัวชี้วัด : อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ ไมเกิน 8 ตอประชากรแสนคน
การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ≥ รอยละ 80
สถานการณ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอประชาชน
ในทุกประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงอัตราการเสียชีวิต
จากการฆาตัวตายที่สูงขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย พบวา ตั้งแตป ป พ.ศ. 2563 อัตราการฆาตัวตาย
เริ่มขยับตัวสูงกวาป พ.ศ.2562 มีผูที่ฆาตัวตายสำเร็จมากถึง 4,822 คน คิดเปน 7.37 ตอประชากรแสนคน
ดังภาพที่ 1 จากการติดตามสถิติการฆาตัวตายสำเร็จ ตั้งแตเดือนมกราคม-สิงหาคม 2564 ยังคงพบวามีผูฆาตัวตาย
สำเร็จสะสม จำนวน 3,246 คน หรือเฉลี่ยเดือนละ 405 - 410 คน (ป พ.ศ.2562 เฉลี่ยเดือนละ 400 คน)
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ภาพที่ 1 อัตราการฆาตัวตายสำเร็จของประเทศไทย ป พ.ศ. 2540 – 2563
ที่มา : ศูนยปองกันการฆาตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com (ขอมูลจากฐานใบมรณบัตร)

เมื่อจำแนกรายเขตสุขภาพ พบวา เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จสูงที่สุด คิดเปน 11.84
ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2,7 และ 11 คิดเปน 9.93, 8.76 และ 8.4 ตามลำดับดังภาพที่ 2

อัตราตอประชากรแสนคน

อัตราการการฆาตัวตายสําเร็จปงบประมาณพ.ศ. 2563
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เขตสุขภาพ
ภาพที่ 2 อัตราการฆาตัวตายสำเร็จของประเทศไทย ป พ.ศ. 2563 จำแนกรายเขตสุขภาพ
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4.43

3.17
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92
ที่มา : ศูนยปองกันการฆาตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com
**เนื่องจากขอมูลการฆาตัวตายของป พ.ศ. ยงไมมีการประกาศ จึงขอใชขอมูลของป พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต ไดศึกษาถึงขอมูลและปจจัยที่มี
ความสัมพันธในกลุมผูที่ฆาตัวตายสำเร็จจากระบบรายงาน รง 506S ป 2562 -2563 พบวา ผูชายฆาตัวตาย
มากกวาผูหญิง 4 เทา และพบในกลุม อายุ 35-39 ปม ีการฆาตัวตายสูงสุด จำนวน 599 คน รองลงมา
คือ กลุมอายุ 40-44 ป จำนวน 595 คน และกลุม 45-49 ป จำนวน 510 คน ลวนเปนกลุมวัยทำงานทั้งสิ้น
หากเปรียบเทียบในจำนวนของผูที่ฆาตัวตายสำเร็จ พบวา กลุ มอายุ 75-79 ป มีจำนวนการฆาตัวตายเพิ่มขึ้น
จากป 2562 เปน 2 เทา ทำใหกลุมผูสูงอายุชวงวัยดังกลาว ควรมีการติดตามเฝาระวังอยางใกลชิด กลุมอาชีพ
ที่พบการฆาตัวตายสูงสุด คือ กลุมผูใชแรงงาน เกษตรกร และกลุมธุรกิจ/คาขาย ตามลำดับ สำหรับปจจัยรวม
ที่มีความสัมพันธพบในผูที่ฆาตัวตายสำเร็จ ป พ.ศ.2563 คือ ปจจัยความสัมพันธ (50.2%) สุรา (23.9%)
ยาเสพติด(10.6%) ปวยกายจิต(30.4%) และเศรษฐกิจ (29.1%) การฆาตัวตาย จึงเกิดจากปจจัยที่หลากหลาย
ทั้งในสวนของปจจัยทางดานสุขภาพ (กาย -จิต) และสังคมเศรษฐกิจ สวนหนึ่ง อาจมีผลมาจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คอนขางตอเนื่องยาวนาน ประชาชนยังคงอยู
ทานกลางความเครีย ด วิตกกังวล การปรับตัวใหเขา กับ วิถ ีช ีว ิต ภายใตส ถานการณที่ เกิ ดขึ้ น รวมไปถึ ง
การเผชิ ญ หน า กั บภาวะทางเศรษฐกิจ ตกงานหรือ ป ด กิ จ การลง คาดว า อัต ราการฆ า ตั ว ตายเมื่อสิ้นป
พ.ศ.2564 ประเทศไทยอาจมีแนวโนมการฆาตัวตายที่สูงกวาปที่ผานมา

กรมสุ ขภาพจิตจึงเรงแกไขปญหาการฆาตัวตายในเชิงรุกมากขึ้น ภายใตยุทธศาสตรการปองกัน
การฆาตัวตายระดับชาติ ปพ.ศ. 2564-2565 โดยมีเปาหมายลดการฆาตัวตายสำเร็จไมเกิน 8 คนตอแสน
ประชากร ภายใตการดำเนินงาน 4 กลยุทธที่สำคัญ ดวยการสงเสริมใหประชาชนมีความรอบรู เขาใจ เรื่อง
การฆาตัวตาย มีความเขมแข็งทางใจ จากการมีวัคซีนใจ สามารถตรวจวัดระดับสุขภาพจิตที่ Mental Health
Check-In ใหกับตนเองและบุคคลใกลชิด โดยเฉพาะกลุมเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม (คนตกงาน
วางงาน ขาดรายได คาขายขาดทุน) เพิ่มการเขาถึงบริการดานสุขภาพดวยการสงเสริมใหมีการรระบุกลุมเสี่ยง
ในพื้นที่ และดำเนินการเชิงรุก โดยทีม 3 หมอเปนผูมีบทบาทสำคัญในการคนหา คัดกรอง เฝาระวัง และนำเขา
สูระบบบริการสุขภาพอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพื้นที่ใน 25 จังหวัด และการติดตามดูแลอยางตอเ นื่อง
เพื่อปองกันการกลับมาฆาตัวตายซ้ำ
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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จากขอมูลเบื้องตน การที่ผูที่ฆาตัวตายสำเร็จ สวนใหญ เปนเพศชาย วัยแรงงาน อีกทั้งประกอบ
ดวยปจจัยที่หลากหลาย เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นของประเทศ การแกไขปญหาการฆาตัวตายใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จึงตองขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคสวนในหนวยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข โดยเฉพาะปจจัยทางดานปญหาสุขภาพ ประกอบดวย กรมสุขภาพจิต รวมกับกรมควบคุมโรคและ
กรมอนามัย ที่จะรวมกันชวยสงเสริมใหกลุมวัยแรงงานนี้ มีความรอบรูปญหาการฆาตัวตาย ชุม ชนใหไดรับ
การเสริมสรางพลังใจ และมีทักษะการแกไขปญหา การรับรูชองทางการเขาถึงบริการรูเทาทันและรับมือกับ
สัญญานเตือน และเขาถึงบริการสุขภาพไดทันตอสถานการณ แมวาเจ็บปวย จะยังคงดูแลตนเองใหไดรับ
การรักษาอยางตอเนื่อง มีทักษะการปรับตัว รับ มือกับปญหาที่เผชิญไดอยางมีคุณภาพ ไมฆาตัวตาย อีกทั้ง
ประชากรกลุมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย (กลุมที่มีปญหาความสัมพันธในครอบครัว ผูปวยโรคเรื้อรังทางกายและ
จิต ผูมีปญหาสุราและยาเสพติด และกลุมเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจ) สามารถไปขอรับความชวยเหลือ
จากแหลงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมถึงกัน
และเปนประโยชนตอการเฝาระวัง กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานไดอยางแทจริง
เปาหมาย
มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธที่ตองการ
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนนรอบที่ 1 สงเสริมความรอบรู เขาใจ และวัคซีนใจใหกับประชาชน พัฒนาศักยภาพ Gate Keeper
เพื่อ คนหา คัดกรอง ประชากรกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะ กลุมเปราะบางทางเศรษฐกิจและสังคม สงตอเขาสูระบบบริการ มีการบูรณาการ
เพือ่ เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการฆาตัวตาย รวมกับระหวางภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการ
ประสานงานเพื่อบังคับใชกฎหมายวาดวยสุขภาพจิตระดับจังหวัดและ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จะมีบทบาท
สำคัญตอการขับเคลื่อนงานใหเกิดความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อัตราการฆาตัวตายสำเร็จไมเกิน
8.0 ตอประชากรแสนคน
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1.ประชาชนไดรับการสงเสริม
ความรอบรู เขาใจ การสราง
วัคซีนใจ ใหกับประชาชนผาน
กลไกระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2.สรางการมีสวนรวมของ
องคกรภาคีเครือขายในระดับ
พื้นที่ใหมีความเขมแข็งเกิด
เปนความรวมมือในการ
ปองกันการฆาตัวตายในระดับ
ชุมชน ครอบครัว และบุคคล
โดยมีเปาหมายรวมกันเพื่อ
ปองกันการฆาตัวตายในพื้นที่
3.พัฒนาศักยภาพ Gate
Keeper ดานการคนหา คัด
กรองกลุมเสี่ยง/และใหการ
ชวยเหลือเบื้องตน และสงตอ

- แผนงานการปองกันปญหา
การฆาตัวตายระดับเขตสุขภาพ
โดยบูรณาการกับคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำเภอ (พชอ.)
- กิจกรรมรณรงค และสื่อ
สรางความตระหนักเรื่องฆาตัว
ตายในพื้นที่
- มีการใชโปรแกรม 3ส+
และ Mental Health Check
In ในการเฝาระวังและปองกัน
ปญหาการฆาตัวตายระดับเขต
สุขภาพ
- ทะเบียนคัดกรอง
ความเครียด ซึมเศรา ในกลุม
วัยทำงานในสถาน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

1.ประชาชนไดรับการเสริมสราง
เสริมสรางวัคซีนใจมีความรู
เกี่ยวกับสัญญาณเตือน และ
ชองทางที่หลากหลายที่ชวยใน
การเขาถึงบริการดานสังคมและ
สุขภาพตามแผนงานที่กำหนด
2.ประชากรกลุมเสี่ยง ไดแก
กลุมวัยแรงานที่มีความ
เปราะบางทางเศรษฐกิจและ
สังคม โรคทางกายเรื้อรัง ผูปวยโรคจิต/ซึมเศรา/โรคจาก
การใชสุรา และสารเสพติด
เขาถึงบริการสุขภาพจิตและ
ไดรับการติดตามดูแลตาม
แนวทางที่กำหนดหากพบวามี
ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
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เปาหมาย

การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง

มาตรการดำเนินงานในพื้นที่
เขาสูระบบบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.บูรณาการเพื่อเฝาระวัง
ปองกันและแกไขปญหาการ
ฆาตัวตาย รวมกับเครือขายทั้ง
ในและนอกระบบสาธารณสุข
โดยขับเคลื่อนผาน
คณะอนุกรรมการประสานงาน
เพื่อบังคับใชกฎหมายวาดวย
สุขภาพจิตระดับจังหวัดและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
5.สนับสนุนองคความรู
การคัดกรองประเมิน สัญญาณ
เตือนการเฝาระวังดูแลรักษาผู
พยายามฆาตัวตายในพื้นที่
รวมทั้งสืบสวนสาเหตุการฆา
ตัวตาย เพื่อปองกันอุบัติการณ
รายใหม
1. มาตรการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง โดย คัด
กรองฯ ในประชากรอายุ 35 ป
ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ดวย
วิธีการแบบปกติหรือรูปแบบ
New Normal ผานทาง
ออนไลน โดยใชแอปลิเคชั่น
ในการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ
ตางๆ เชน smart อสม. ไทย
สุข H4U
2. มาตรการตรวจติดตามกลุม
สงสัยปวยเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง โดย
2.1 ขึ้นทะเบียนกลุมสงสัยฯ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
ประกอบการ เนนกลุม
เปราะบางทางเศรษฐกิจและ
สังคม ผูปวยโรคเรื้อรังทาง
กายและจิต
-มีการจัดกิจกรรมเสริมสราง
วัคซีนใจในสถานประกอบการ
และการนำโปรแกรมสรางสุข
ไปใชสงเสริมสุขภาพจิตใน
องคกร/ชุมชน

ผลลัพธที่ตองการ
3.คณะทำงานระดับจังหวัด
ดานการปองกันการฆาตัวตาย
สามารถดำเนินงานตามแผน
หรือแนวทางการขับเคลื่อนงาน
ในพื้นที่ โดยมีการกำกับติดตสม
และประเมินผลลัพธของการ
ดำเนินงาน

1.การจัดบริการคัดกรองความ
เสี่ยงตอเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน
ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไปใน
เขตรับผิดชอบ
2. การติดตามผูที่คัดกรองฯ
และเปนกลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวานและหรือความ
ดันโลหิตสูง
กรณีกลุมสงสัยเบาหวาน
- ไดรับการติดตามตรวจระดับ
พลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร
มากกวา 8 ชั่วโมง (FPG) ทาง
หองปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ตั้งแต 1
วันถัดไป หลังจากวันที่คัด

1. ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ในเขตรับผิดชอบไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ≥ รอยละ 70
2.กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
ไดรับการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัย ≥ รอยละ 40
4.กลุมสงสัยปวยความดันโลหิต
สูงไดรับการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัย ≥ รอยละ 60

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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มาตรการดำเนินงานในพื้นที่
2.2 ดำเนินการติดตามกลุม
สงสัยฯ ใหไดรับการตรวจ
ยืนยันการวินิจฉัย ดังนี้
กรณีกลุมสงสัยเบาหวาน
- ติดตามใหไดรับตรวจยืนยัน
โดยการตรวจ FPG ทาง
หองปฏิบัติการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ตั้งแต 1
วันถัดไป หลังจากวันที่คัด
กรองฯ (ภายใน 90 วัน) ตาม
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ
โรคเบาหวาน
- ปรับระบบการติดตามกลุม
สงสัยปวยในรูปแบบ NEW
Normal โดยนำเทคโนโลยีมา
ใชในการดำเนินงาน เชน รถ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เชิงรุกในชุมชน, นัด
คิวเหลื่อมเวลา
เปนตน
กรณีกลุมสงสัยความดัน
โลหิตสูง
- ติดตามใหไดรับการตรวจ
ยืนยันวินิจฉัย โดยวิธีการวัด
ความดันโลหิตดวยตนเองที่
บาน (Home Blood
Pressure Monitoring:
HBPM) หรือ ไดรับการวัด
ความดันโลหิตซ้ำใน
สถานพยาบาลเดิม ดวยวิธีการ
วัดที่ถูกตองตามมาตรฐาน
ตามแนวทางการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติ
ทั่วไป พ.ศ. 2562
3. มาตรการการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ

แนวทางการตรวจ ติดตาม
กรองและเปนผูสงสัยปวย
เบาหวาน (ภายใน 90 วัน)
กรณีกลุมสงสัยความดันโลหิต
สูง
-ไดรับติดตามโดยวิธีการ
HBPM ติดตอกันอยางนอย 7
วัน โดยจะตองไดรับการ
ติดตามภายใน 90 วัน หรือ
ไดรับการตรวจวัดความดัน
โลหิตซ้ำในสถานพยาบาลเดิม
ภายใน 90 วัน ดวยวิธีการวัด
ที่ถูกตองตามมาตรฐาน
หลังจากไดรับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงที่สถาน
บริการสาธารณสุข หรือใน
ชุมชนแลว (เนนผลลัพธการ
ตรวจติดตามโดยวิธีการทำ
HBPM ≥ รอยละ 60 จาก
กลุมสงสัยปวยความดันโลหิต
สูงในปงบประมาณ)
3. การตรวจยืนยันและ
วินิจฉัยโดยแพทยเปนวาผูปวย
โรคเบาหวานและหรือความ
ดันโลหิตสูง พรอมทั้งขึ้น
ทะเบียนเปนผูปวยรายใหม
4.การดูแลรักษาตามแนว
ทางการรักษาลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
ผลลัพธที่ตองการ
- กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และหรือความดันโลหิตสูง
ไดรับการวินิจฉัยโรคโดย
แพทย
- ผูปวยโรคเบาหวานและหรือ
ความดันโลหิตสูงรายใหมไดรับ
การดูแลตามแนวทางการ
รักษาไดเร็วและลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนนรอบที่ 2 ติดตามระบบบริการดานการรักษา ดูแลตอเนื่อง ใน กลุม Mental disorder
(Schizophrenia , Mood disorder) พัฒนาระบบการสงตอดูแลผูพยายามทำรายตนเอง เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการรวมกับ
ภาคีเครือขายภายในและภายนอกสาธารณสุข และจังหวัดมีทีมสอบสวนระบาดวิทยาการฆาตัวตาย และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางตอเนื่องใหมีความรู ความสามารถในการสอบสวนสาเหตุการตายตามหลักระบาดวิทยาการฆาตัวตาย และ วิเคราะหขอมูล เพื่อ
กำหนดนโยบายหรือแนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่ นิเทศ/กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามแผนการปองกันการฆาตัวตายในระดับ
เขตสุขภาพและระดับจังหวัด
-การบันทึกประวัติการฆาตัวตาย 1.รอยละ 80 ในเขตสุขภาพที่มี
1. ติดตามระบบบริการดาน
ในรง. 506S และการจัดทำ
อัตราการการเขาถึงบริการตาม
การรักษาดูแลอยางตอเนื่อง
ฐานขอมูลระบบรายงานโรค คาเปาหมาย
ใน กลุม Mental disorder
จิตเวชที่มีความเสี่ยงตอ
- โรคซึมเศรา 80%
(Schizophrenia , Mood
การทำรายตนเองและผูอื่นสูง - ผูพยายามทำรายตนเอง
disorder)
และระบบการเยี่ยมติดตาม
65%
2.พัฒนาระบบการสงตอดูแลผู ตอเนื่องของผูปวย
2.รอยละ 95 ของผูพยายามฆา
พยายามทำรายตนเองอยางไร - หนวยงานในพื้นที่มีแนว
ตัวตายไมกลับไปทำรายตนเอง
ทางการสงตอผูพยายามทำ
ซ้ำภายใน 1 ป
รอยตอ ใชเทคโนโลยีในการ
รายตนเอง อยางไรรอยตอ
ติดตามเฝาระวังไดอยางมี
และมีความเชื่อมโยงระบบ
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงภาคี
ฐานขอมูลระหวางหนวยงาน
เครือขายภายในและภายนอก
ภายในจังหวัดของหนวยงาน
สาธารณสุข
ทั้งภายในและภายนอก
3.จังหวัดมีทีมสอบสวนระบาด เครือขายฯ เพื่อการสงตอและ
วิทยาการฆาตัวตายและมีการ เฝาระวังไมกลับมาฆาตัวตาย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง ซ้ำ
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตอเนื่อง ใหมีความรู
ทีมสอบสวนระบาดวิทยาการ
ความสามารถในการสอบสวน
ฆาตัวตายในระดับจังหวัด
สาเหตุการตายตามหลัก
และเขตสุขภาพ
ระบาดวิทยาการฆาตัวตาย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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การตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย
กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง

มาตรการดำเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม
และ วิเคราะหขอมูลเพื่อ
- พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวน
ระบาดวิทยาการฆาตัวตาย ให
กำหนดนโยบายหรือแนว
มีความรูความสามารถในการ
ทางการแกไขปญหาในพื้นที่
สอบสวนสาเหตุการตายตาม
4.นิเทศ/กำกับ ติดตาม
หลักระบาดวิทยาการฆาตัว
ประเมินผล แผนการปองกัน
ตาย
การฆาตัวตายในระดับเขต
- การนำผลการวิเคราะห มา
สุขภาพและระดับจังหวัด
ใชประกอบการวางแผนแกไข
ปญหาการฆาตัวตายในพื้นที่
และการกำหนดนโยบายในแต
ละพื้นที่ที่สอดคลองกับปญหา
ไดอยางแทจริง
- แผนการนิเทศงาน การ
กำกับติดตาม ตามแผนปญหา
การฆาตัวตายระดับเขตสุขภาพ
และระดับจังหวัด
มาตรการเดียวกันกับรอบที่ 1

ตามแนวทางเดียวกันกับรอบ
ที่ 1 ขอ 2-4

ผลลัพธที่ตองการ

1. ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ในเขตรับผิดชอบ ไดรับการคัด
กรองโรคเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง ≥ รอยละ 90
2.กลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
ไดรับการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัย ≥ รอยละ 80
3.กลุมสงสัยปวยความดันโลหิต
สูงไดรับการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัย ≥ รอยละ 80

Small Success
3 เดือน
1. ประชาชนไดรับการ
เสริมสรางเสริมสรางวัคซีน
ใจ ความรูเกี่ยวกับ
สัญญาณเตือน และ
ชองทางตางในการเขาถึง
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6 เดือน
1. เขตสุขภาพมีการ
วิเคราะหขอมูลและวาง
แผนการพัฒนาการใหบริการ
ประชากรกลุมเปราะบางทาง
สังคมเศรษฐกิจ และผูที่
ไดรับผลกระทบจากการแพร

9 เดือน
1. รอยละ 50 ของจังหวัด
ในเขตสุขภาพ มีอัตราการ
การเขาถึงบริการตามคา
เปาหมาย
-โรคซึมเศรา 70%

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

12 เดือน
1.รอยละ 80 ในเขต
สุขภาพที่มีอัตราการการ
เขาถึงบริการตามคา
เปาหมาย
-โรคซึมเศรา 80%
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- การตรวจติดตาม
ยืนยันวินิจฉัยกลุม
สงสัยปวยโรค
เบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง
> รอยละ 80

3 เดือน
บริการดานสังคมและ
สุขภาพ
2.มีการคนหาคัดกรองเชิง
รุกเพื่อประเมินความเสี่ยง
ตอการฆาตัวตายใน
ประชากรกลุมเสี่ยง ไดแก
โรคทางกายเรื้อรังผูปวย
โรคจิต/ซึมเศรา/โรค
จากการใชสุราสารเสพติด
ผูมีปญหาทางสังคม
เศรษฐกิจ(ตกงาน) ผูเคยมี
ประวัติฆาตัวตาย
3.มีคณะทำงานระดับ
จังหวัด ดานการปองกัน
การฆาตัวตายเพื่อ
วางแผนกำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนงาน
ในพื้นที่
- ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น
ไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง >
รอยละ 30

6 เดือน
ระบาดโควิด 19 ไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของเขต
สุขภาพ
2.รอยละ 50 ของผูมี
พฤติกรรมการฆาตัวตาย
เขาถึงบริการและไดรับการ
ดูแลรักษาตามแนวทางที่
กำหนด
3.รอยละ 60 ของผูพยายาม
ฆาตัวตายไมกลับไปทำรา ย
ตนเองซ้ำภายใน 1 ป

9 เดือน
-ผูพยายามทำรายตนเอง
65%
2. รอยละ 70 ของผู
พยายามฆาตัวตายไม
กลับไปทำรายตนเองซ้ำ
ภายใน 1 ป

12 เดือน
-ผูพยายามทำรายตนเอง
85%
2.รอยละ 90 ของผู
พยายามฆาตัวตายไม
กลับไปทำรายตนเองซ้ำ
ภายใน 1 ป

- ประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป
ในเขตรับผิดชอบไดรับการ
คัดกรองโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง > รอยละ
70
-การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวาน > รอยละ 40
- การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรค
ความดันโลหิตสูง
> รอยละ 60
- ผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี
> รอยละ 20
- ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี > รอยละ 20

- ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น
ไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง >
รอยละ 80
- การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวาน> รอยละ 60
- การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรค
ความดันโลหิตสูง
> รอยละ 70
- ผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี
> รอยละ 30
- ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี > รอยละ 40

- ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น
ไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง >
รอยละ 90
- การตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวย
โรคเบาหวานและ/หรือ
ความดันโลหิตสูง
> รอยละ 80
- ผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี
> รอยละ 40
- ผูปวยโรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ำตาลไดดี
> รอยละ 40

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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3 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน
- ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตไดดี > รอยละ 60

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร ,กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมสุขภาพจิต และกองโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
ผูรับผิดชอบ
ชื่อ-สกุล
ตำแหนง/หนวยงาน
นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน
ราชนครินทร
นพ.บุรินทร
ผูอำนวยการกองบริหาร
สุรอรุณสัมฤทธิ์
ระบบบริการสุขภาพจิต

หมายเลขโทรศัพท/e-mail address
Tel. 0-4320-9999
Mobile. 08-1805-2420
e-mail : n_jumpathong@hotmail.com
Tel. 0-2590-8207
Mobile. 08-9666-7553
e-mail : burinsura@hotmail.com
Tel. 0-2590 8571
Mobile. 081 6440925
e-mail: benjamasprukkanone@gmail.com

ดร.พญ.เบ็ญจมาส
พฤกษกานนท

ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร
และแผนงาน

นายแพทยกฤษฎา
หาญบรรเจิด

ผูอำนวยการกองโรคไมติดตอ 0 2590 3963
e-mail: iamkrisada@gmail.com

แพทยหญิงจุรีพร
คงประเสริฐ

รองผูอำนวยการกองโรคไม
ติดตอ

0 2590 3893
e-mail: jurekong@gmail.com

นางสาวณัฐธิวรรณ
พันธมุง

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ

0 2590 3867
e-mail: nuttiwan2516@hotmail.com

นางสาวกุลพิมน
เจริญดี

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

0 2590 3887
e-mail: ncdplan@gmail.com

96

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็นที่รับผิดชอบ
สุขภาพจิต (ประเด็นการฆาตัวตาย)

สุขภาพจิต (ประเด็นการฆาตัวตาย)

สุขภาพจิต (ประเด็นการฆาตัวตาย)

รอยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง
รอยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง
รอยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง
รอยละการตรวจติดตามยืนยัน
วินิจฉัยกลุมสงสัยปวยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง

100
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)

ประเด็นที่ 4 : สุขภาพกลุมวัย สุขภาพจิต
หัวขอ : บูรณาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
(1) รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
คำนิยาม:
 ผูสูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ปฏิบัติแลวสงผลดี
ตอสุขภาพของบุคคลนั้นๆ เอง (รางกาย จิตใจ และสังคม)
 พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุ ประกอบดวย 8 ดาน ไดแก
1. มีกิจกรรมทางกายที่ระดับปานกลาง (เดิน / ปนจักรยาน/ ทำงานบาน/ ทำไร/ ทำสวน/ ทำนา/
ออกกำลังกาย) สะสม 150 นาที/สัปดาห
2. กินผักและผลไมไดวันละ 5 กำมือ เปนประจำ (6 - 7 วันตอสัปดาห)
3. ดื่มน้ำเปลาอยางนอยวันละ 8 แกว ยกเวน ผูสูงอายุที่แพทยใหจำกัดน้ำดื่ม เชน ผูสูงอายุโรคไต
โรคหัวใจ เปนตน
4. ไมสูบบุหรี่ หรือยาเสน
5. ไมดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล (เชน สุรา เบียร ยาดองเหลา เปนตน)
6. มีการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย (เมื่อไมเจ็บปวยสามารถดูแลตนเองได หรือเมื่อมีโรคประจำตัว
สามารถรับประทานยาตอเนื่อง หรือเมื่อเจ็บปวยทั่วไป เชน มีไข ไอ จาม ปวดเมื่อยตามตัว สามารถดูแล
ตนเองเบื้องตนได เชน สามารถกินยาสามัญประจำบานไดดวยตนเอง และเมื่ออาการไมดีขึ้นสามารถไปพบ
แพทยที่โรงพยาบาล หรือ รพ.สต. ได)
7. มีการนอนหลับอยางเพียงพอ อยางนอยวันละ 7 - 8 ชั่วโมงตอคืน
8. การดูแลสุขภาพชองปากดวยการแปรงฟนกอนนอน
หมายเหตุ :
1. ผานการประเมินพฤติกรรมทั้ง 8 ดาน จึงถือวาผานการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
2. กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวของรางกายที่เกิดจากการทำงานของกลามเนื้อ และทำให
รางกายมีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก ประกอบดวย การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เชน การทำงาน
บาน การทำงานอาชีพที่ตองใชแรงกาย การเดินทางดวยจักรยาน หรือเดินทางเดิน ขึ้นบันได และกิจกรรมยาม
วาง เชน ออกกำลังกาย เลนกีฬา วิ่ง ปนจักรยาน และการทองเที่ยว เปนตน (ที่มา : แผนการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย พ.ศ.2561 - 2573)
มาตรการที่ดำเนินการ: ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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 ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผูสูงอายุที่มี ADL ≥ 12 คะแนน ไดรับ
เครื่องมือในการสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) และสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
ซึ่งประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้
1. ดานการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุ
2. ดานโภชนาการสำหรับผูสูงอายุ
3. ดานการดูแลสมอง ใหผูสูงอายุมีสมองดี
4. ดานการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ
5. ดานสิ่งแวดลอมทีป่ ลอดภัยสำหรับผูสูงอายุ
6. ดานความสุขของผูสูงอายุ
 ขั้นตอนการจัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ประกอบดวย
1. เขาสูกระบวนการดวยความสมัครใจ และไดรับการถายทอดองคความรู
2. ประเมินตนเองตามคูมือการจัดทำแผนฯ เพื่อรับรูสถานะสุขภาพ และความเสี่ยงดานสุขภาพ
ใน Platform Anamai care หรือเอกสารที่พิมพออกมาใชภายนอก
3. จัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ตามความเสี่ยงดานสุขภาพ และนำแผนฯ สู
การปฏิบัติจริง
4. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แลว ประเมินสถานะสุขภาพซ้ำดวยตนเอง หรือประเมินรวมกับ
เจาหนาที่
5. ปรับปรุงแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู และบอกตอแกเพื่อนสมาชิกชมรมผูสูงอายุในชุมชน หรือผูที่สนใจ
7. เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดี
(2) รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกลมและ
ไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
ตัวชี้วัดยอย
1. รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมและไดรับการดูแล
รักษาในคลินิกผูสูงอายุ
2. รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะหกลมและไดรับการดูแลรักษา
ในคลินิกผูสูงอายุ
คำนิยาม
 คลินิกผูสูงอายุ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผูปวยนอกในโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป
ตามรูปแบบที่กรมการแพทยกำหนด (ทั้งระดับพื้นฐานและระดับคุณภาพ)
 การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแตการตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุ การตรวจรักษ
และการดูแลตอเนื่องในผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกลม
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 จำนวนโรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป มีทั้งหมด 211 โรงพยาบาล (กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
 จำนวนผูสูงอายุจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2560 มีจำนวน 11,312,447
คน (สำนักงานสถิติแหงชาติ)
(3) ร อยละของตำบลที ่ ม ี ระบบการส งเสริ มสุ ขภาพดู แลผู  ส ู งอายุ ระยะยาว (Long Term Care) ในชุ มชน
ผานเกณฑ
คำนิยาม:
 ระบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ หมายถึง การดำเนินงานสงเสริม พัฒนา สนับสนุนฟนฟู และ
สรางความเข็มแข็งใหกับภาคีเครือขายและชุมชนใหมีสวนรวมในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูสูงอายุใหมีสุขภาพละคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว
 องคประกอบของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ หมายถึง การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และชุมชน ในการดำเนินงานดาน การ
สงเสริม พัฒนา สนับสนุนฟนฟู และสรางความเขมแข็งใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว ดวย
องคประกอบที่สำคัญ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ผูสูงอายุทุกคนในชุมชนไดรับการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ตามชุดสิทธิประโยชน ผาน Blue Book Application ดวย 2 กิจกรรม คือ
- ประเมินผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL)
- ประเมินสุขภาพและคัดครองกลุมอาการผูสูงอายุ 9 ขอ (โดยคณะกรรมการพัฒนา
เครื่องมือคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข)
องค ป ระกอบที ่ 2 ผูส ูงอายุแ ละผูท ี่ม ีภาวะพึ่งพิงที่ผ านการประเมินคัดกรองและมีปญ หา
ดานสุขภาพไดรับการดูแลและวางแผนการสงเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan)
องคประกอบที่ 3 มีระบบเฝาระวังดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในเชิงปองกัน
สำหรับผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล ไดแก
- มีการดูแลสงเสริมดานทันตสุขภาพในผูสูงอายุ
- มีมาตรการสงเสริมสุขภาพเชิงปองกันตามสถานการณการระบาดและควบคุมโรคในกลุม
ผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล
- มีการประเมินดานสิ่งแวดลอม เชน ที่อยูอาศัย ระบบสาธารณูปโภค การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ ที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของกลุมผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับตำบล
องคประกอบที่ 4 มี Care Manager/ ทีมสหวิชาชีพ/ หมอครอบครัว/ Caregiver/ อาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่น/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน และแกนนำผูสูงอายุลงเยี่ยมผูสูงอายุและผูที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนตามแผนการสงเสริมดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan)
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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องคประกอบที่ 5 มีการรายงานผลการประเมินตามกลุมศักยภาพตามความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) ของผูสูงอายุและผูที่มีภาวะพึ่งพิงรอบ
9 เดือนและรอบ 12 เดือนดีขึ้นในลักษณะของการเปลี่ยนกลุมจาก
- กลุมติดเตียงมาเปนกลุมติดบาน
- กลุมติดบานมาเปนกลุมสังคม
องคประกอบที่ 6 มีระบบการบันทึกขอมูลผานระบบโปรแกรม Long Term Care (3C) ประกอบดวย
- ขอมูลการขึ้นทะเบียน Care Manager/ Caregiver และการจัดทำ Care Plan
- ขอมูลการประเมินตำบลตามเกณฑ 6 องคประกอบทั้งพื้นที่ใหม/พื้นที่ที่ทำการประเมิน
และรับรองซ้ำ (RE– Accreditation) ภายในระยะเวลา 3 ป
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
การสงเสริมพฤติกรรม
1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก
สุขภาพผูสูงอายุที่พึง
ผูเกี่ยวของ ระดับเขต/จังหวัด/พื้นที่
ประสงค
ในเรื่องการใชงาน Application การ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ
ที่พึงประสงค และการวิเคราะห
ขอมูลผลการดำเนินงาน
2) สนับสนุนคูมือ/แนวทางการ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคใหครอบคลุมผูสูงอายุ
ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน อยางนอย
รอยละ 5
3) จัดทำแผนสงเสริมสุขภาพดี
(Wellness Plan)
3.1) ประเมินคัดกรองผูสูงอายุ
เพื่อจำแนกกลุมดี กลุมเสี่ยง
กลุมปวย วิเคราะหสังเคราะหและ
จัดบริการตามบริบทของผูสูงอายุ
3.2) สื่อสารทำความเขาใจเรื่อง
การทำ wellness plan
3.3) สวนกลางพัฒนาแผน
สงเสริมสุขภาพดี (wellness plan)
ในรูปแบบ Digital พรอมสนับสนุน
เปาหมาย
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แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ประเมินจากสถานการณ
ขอมูลเบื้องตน การสอบถาม
และการดำเนินกระบวนการ
จาก Primary Data และ
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และ
ติดตาม ความกาวหนา ปญหา
และอุปสรรค

1) มีการวิเคราะหสถานการณ
กระบวนการ และมีการ
ดำเนินการ อยางครอบคลุม และ
มีแผนงานแนวทางในการ
ดำเนินงานที่เปนรูปธรรม
2) ผลการประเมินผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40
3) ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพ
ดี (Wellness plan) จำนวน
18,300 คน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
คูมือแนวทางสำหรับเจาหนาที่และ
ผูสูงอายุ (ทั้งสื่อ/คูมือ และออนไลน)
มีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 1) วางแผนการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ
และคัดกรองปญหาสุขภาพสำคัญ
และคัดกรองปญหา
สุขภาพสำคัญผูสูงอายุใน ผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ
คลินิกผูสูงอายุ
เปาหมาย

การดำเนินงานตำบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ใน
ชุมชน

1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
แกผูเกี่ยวของในระดับเขต จังหวัด
2) พื้นที่ประเมินตำบลตามเกณฑ
6 องคประกอบ ทั้งพื้นที่ใหม /พื้นที่
ที่ผานการประเมินมาแลว 3 ปขึ้นไป
เพื่อใหการประเมินและรับรองซ้ำ
(Re-Accreditation)
3) วางแผนการสงเสริมดูแลสุขภาพ
รายบุคคล (Care Plan) ในกลุม
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
การสงเสริมพฤติกรรม
1) พัฒนาแผนสงเสริมสุขภาพดี
สุขภาพผูสูงอายุที่พึง
(Wellness plan) พรอมสนับสนุน
ประสงค
คูมือแนวทางสำหรับเจาหนาที่และ
ผูสูงอายุ
2) ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว
ตามบริบทของพื้นที่ และสอดคลอง
กับหลักการของสวนกลาง
3) ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคใหครอบคลุมผูสูงอายุ
ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน อยางนอย
รอยละ 10
4) สนับสนุนการดำเนินงานและ
ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

สอบถามกระบวนการ
ความกาวหนา การดำเนิน
การประเมินโดยหนวยบริการ
เอง ปญหาและอุปสรรค

มีแนวทางการดำเนินการ
ตามบริบทของพื้นที่ และเริ่มมี
การดำเนินการตามแนวทาง
ที่ออกแบบไว และเริ่มมีการ
ประเมินการดำเนินการคลินิก
ผูสูงอายุดวยตนเอง
ประเมินจากขอมูลเบื้องตน
1) มีกระบวนการ และมีการ
และการสอบถามกระบวนการ ดำเนินการ อยางครอบคลุม
ความกาวหนา ปญหาและ
2) ผูสูงอายุและผูมีภาวะพึ่งพิง
อุปสรรค
ไดรับการดูแลสงเสริมตาม Care
- ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
Plan และ มีADL เพิ่มขึ้น
จากระบบโปรแกรม LTC (3C) 3) ผลการดำเนินงานตำบลที่มี
ของหนวยบริการในพื้นที่
ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
- วิเคราะหกระบวนการ
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
ขับเคลื่อนการดำเนินงานปหา/ Care) ในชุมชนผานเกณฑ
อุปสรรค
รอยละ 95
- ตรวจสอบระบบการ
ใหบริการสงเสริมผูสูงอายุและ
ผูมีภาวะพึ่งตาม Care Plan
- สนับสนุนใหมีการจัดทำ
แผนสงเสริมสุขภาพดี
(wellness plan)
- มีการกำกับ ติดตามและ
เยี่ยมเสริมพลัง
- สอบถามกระบวนการ
ความกาวหนา ปญหาและ
อุปสรรค

1) ผลการประเมินผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค รอยละ 50
2) ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (wellness plan)
จำนวน 36,600 คน และ
ครอบคลุมอยางนอย 1 ชมรม/
อำเภอ
3) ประเมินผลการดำเนินงาน
พรอมจัดทำขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

101

105
มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
มีการจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ 1) ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว
ตามบริบทของพื้นที่ และ สอดคลอง
และคัดกรองปญหา
สุขภาพสำคัญผูสูงอายุใน กับหลักการของสวนกลาง
คลินิกผูสูงอายุ
เปาหมาย

การดำเนินงานตำบลที่มี 1) ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว
ระบบการสงเสริมสุขภาพ ตามบริบทของพื้นที่ และสอดคลอง
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว
กับหลักการของสวนกลาง
(Long Term Care) ใน
ชุมชน

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

สอบถามกระบวนการ
ความกาวหนา การดำเนินการ
ประเมินโดยทีมเขต ปญหา
และอุปสรรค

อยางนอยรอยละ 30
ของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง
พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมหรือภาวะหกลมไดรับการ
ดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
ผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบ
การสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ รอยละ 98

สอบถามกระบวนการ
ความกาวหนา ปญหาและ
อุปสรรค

Small Success
3 เดือน
- ถายทอดนโยบาย/ชี้แจง
แนวทางการดำเนินงาน
แกผูเกี่ยวของในระดับเขต
จังหวัด และพื้นที่
- ผูสูงอายุไดรับการประเมิน
คัดกรองปญหาสุขภาพขั้น
พื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน
ผาน Blue Book
Application กรมอนามัย
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
CM, CG, อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น
- อบรมแนวทางการ
ดำเนินงานและการลงบันทึก
ขอมูล
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6 เดือน
- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี
(Wellness plan) จำนวน
18,300 คน
- ผลการประเมินผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 40 ครอบคลุมผูสูงอายุ
ที่มี ADL ≥ 12 คะแนน อยางนอย
รอยละ 5
- ผลการดำเนินงานตำบลที่มีระบบ
การสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผานเกณฑ รอยละ 95
- โรงพยาบาลเปาหมายทำการ
รายงานผลรอบที่ 1 โดยผาน
website คลินิกผูส ูงอายุ
ของสถาบันเวชศาสตรฯผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุที่ผานการคัดกรองพบวา
เสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรือภาวะหกลมไดรับการดูแล
รักษาในคลินิกผูสูงอายุ ผานเกณฑ
รอยละ 25

9 เดือน
- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริมสุขภาพดี
(Wellness plan) จำนวน
29,300 คน
- ผลการประเมินผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 45ครอบคลุมผูสูงอายุที่มี
ADL ≥ 12 คะแนน อยางนอย
รอยละ 7.5
- ผลการดำเนินงานตำบลที่มี
ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผานเกณฑ
รอยละ 97
- โรงพยาบาลเปาหมายทำการ
รายงานผลรอบที่ 2 โดยผาน
website คลินิกผูส ูงอายุ ของ
สถาบันเวชศาสตรฯผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุที่ผานการคัดกรองพบวา
เสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อม
หรือภาวะหกลมไดรับการดูแล
รักษาในคลินิกผูสูงอายุผานเกณฑ
รอยละ 27.5

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

12 เดือน
- ผูสูงอายุมีแผนสงเสริม
สุขภาพดี (Wellness plan)
จำนวน 36,600 คน และ
ครอบคลุมอยางนอย
1 ชมรม/อำเภอ
- ผลการประเมินผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค รอยละ 50
ครอบคลุมผูสูงอายุที่มี ADL
≥ 12 คะแนน อยางนอย
รอยละ 10
- ผลการดำเนินงานตำบล
ที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผาน
เกณฑ รอยละ 98
- โรงพยาบาลเปาหมาย
ทำการรายงานผลรอบที่ 3
โดยผาน website คลินิก
ผูสูงอายุ ของสถาบันเวช
ศาสตรฯผูสูงอายุ
- ผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง
พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
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สมองเสื่อมหรือภาวะหกลม
ไดรับการดูแลรักษาในคลินิก
ผูสูงอายุผานเกณฑ รอยละ
30

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
1. รอยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = A/B × 100
A = จำนวนผูสูงอายุที่ไดรับการประเมินวามีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
B = จำนวนผูสูงอายุทั้งหมดที่ไดรับการประเมิน
2. รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะ
หกลมและไดรับการดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
2.1 รอยละของผูสูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมและไดรับ
การดูแลรักษาในคลินิกผูสูงอายุ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) × 100
2.2 รอยละของผูส ูงอายุที่ผานการคัดกรอง พบวาเสี่ยงตอการเกิดภาวะหกลมและไดรบั การ
ดูแลรักษาในคลินิกผูส ูงอายุ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) × 100
หมายเหตุ
A = จำนวนผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อมและไดรับการดูแลรักษาใน
คลินิกผูสูงอายุ
B = จำนวนผูสูงอายุทั้งหมดที่ไดรับการคัดกรองและมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
สมองเสื่อม
C = จำนวนผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหกลมและไดรับการดูแลรักษาใน
คลินิกผูสูงอายุ
D = จำนวนผูสูงอายุทั้งหมดที่ไดรับการคัดกรองและมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหกลม
3. รอยละของตำบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสงู อายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผานเกณฑ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = A/E × 100
หมายเหตุ : A = (B + C + D)
A = จำนวนตำบลที่ผานการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2565
B = จำนวนตำบลใหมที่ผานการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ.2565
C = จำนวนตำบลที่ผานการประเมินปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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D = จำนวนตำบลที่ผานเกณฑการประเมิน ป พ.ศ.2559-2561 และไดรับรองซ้ำ
(Re–Accreditation) ในปงบประมาณ พ.ศ.2565
E = จำนวนตำบลทั้งหมด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมการแพทย กรมอนามัย
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท

ตำแหนง/หนวยงาน
ผูอำนวยการสถาบันเวช
ศาสตรสมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
กรมการแพทย
นายแพทยนิธิรัตน บุญตานนท นายแพทยชำนาญการพิเศษ
ผูอำนวยการสำนักอนามัย
ผูสูงอายุ กรมอนามัย
นางนิติกุล ทองนวม

หัวหนากลุมบริหาร
ยุทธศาสตร

นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผูสูงอายุ กรมการแพทย
สำนักอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย

หมายเลขโทรศัพท/e-mail address
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 6211
ตอ 819
โทรศัพทมือถือ: 08 4156 3251
e–mail: Akarathan_jitnu@hotmail.com
Tel. 02 590 4508
Fax : 02 590 4501
Mobile. 086 879 6655
e-mail : DRNEST@hotmail.com
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 6211
ตอ 823
โทรศัพทมือถือ: 08 4653 3443
E-mail: fasai7sky@yahoo.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
ประเด็นที่ 4 :
สุขภาพกลุมวัย +
สุขภาพจิต :
ผูสูงอายุคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 :
สุขภาพกลุมวัย +
สุขภาพจิต :
ผูสูงอายุคุณภาพ
ประเด็นที่ 4 :
สุขภาพกลุมวัย +
สุขภาพจิต :
ผูสูงอายุคุณภาพ

Tel. 02 590 4499
Fax : 02 590 4501
Mobile.
e-mail :

ประเด็นที่ 4 :
สุขภาพกลุมวัย +
สุขภาพจิต :
ผูสูงอายุคุณภาพ

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางรัชนี บุญเรืองศรี

ตำแหนง/หนวยงาน
นักสังคมสงเคราะหชำนาญ
การพิเศษ
สำนักอนามัยผูสูงอายุ

นายทรงพล คำนึงเกียรติวงศ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
สำนักอนามัยผูสูงอายุ
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หมายเลขโทรศัพท/e-mail address ประเด็นทีร่ ับผิดชอบ
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 4508
โทรศัพทมือถือ: 09 9616 5396
E-mail : rachanee.brs@gmail.com

ระบบการดูแลระยะ
ยาว (LTC) และ
อาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่น
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 4508
โปรแกรม LTC (3C)
โทรศัพทมือถือ: 091 064 5280
และ Blue book
E-mail : Songpol.k@anamai.mail.go.th Application

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑาภัค เจนจิตร

นางสาวศตพร เทยาณรงค

นางสาวปนิตา มุงกลาง

นางสาวคุนัญญา แกวภาพ

ตำแหนง/หนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท/e-mail address ประเด็นทีร่ ับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักอนามัยผูสูงอายุ

โทรศัพทที่ทำงาน: 02 590 4504
- พฤติกรรมสุขภาพที่
โทรศัพทมือถือ: 091 768 6265
พึงประสงคของ
E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th ผูสงู อายุ
- แผนสงเสริมสุขภาพ
ดี (Wellness Plan)
ของผูสูงอายุ
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพทที่ทำงาน: 02 590 4504
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ชำนาญการ
โทรศัพทมือถือ : 094 967 6888
ประสงคของผูสูงอายุ
สำนักอนามัยผูสูงอายุ
E-mail : sataporn.T@anamai.mail.go.th
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 6211
นักวิชาการสาธารณสุข
การจัดตั้งคลินิก
ชำนาญการสถาบันเวชศาสตร ตอ 818
ผูสูงอายุและคัดกรอง
ปญหาสุขภาพสำคัญ
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร โทรศัพทมือถือ: 09 3321 5288
ผูสูงอายุในคลินิก
เพื่อผูสูงอายุ กรมการแพทย e-mail:
pani_tangmo@hotmail.com
ผูสูงอายุ
ผูชวยนักวิจัย สถาบันเวช
โทรศัพทที่ทำงาน: 0 2590 6211
การจัดตั้งคลินิก
ศาสตรสมเด็จพระสังฆราช ตอ 816
ผูสูงอายุและคัดกรอง
ญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
โทรศัพทมือถือ: 09 0956 5597
ปญหาสุขภาพสำคัญ
กรมการแพทย
e-mail: chalang2012@gmail.com
ผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ 5 : ลดแออัด ลดรอคอย ลดปวย ลดตาย
หัวขอ : สาขาการบริบาลฟน สภาพระยะกลาง (Intermediate Care: IMC)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก : รอยละของผูปวย Intermediate care* ไดรับการบริบาลฟนสภาพและติดตามจนครบ
6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 กอนครบ 6 เดือน (เปาหมาย รอยละ 70)
คำนิยาม
การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟนสภาพผูปวย
ระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผานพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แตยังคงมีความผิดปกติของรางกาย
บางสวนอยูและมีขอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเปนตองไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย โ ดยที ม สหวิ ช าชี พ (multidisciplinary approach) อย า งต อ เนื ่ อ งจนครบ 6 เดื อ นตั ้ ง แต
ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการ
หรื อ ภาวะทุ พ พลภาพ รวมทั ้ ง กลั บ สู  ส ั ง คมได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพ โดยมี ก ารให บ ริ ก ารผู  ป  ว ยระยะกลาง
ใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เปนโรงพยาบาลแมขาย M, F: โรงพยาบาลลูกขายและใหบริการ intermediate
bed/ward)
*ผูปวย Intermediate care หมายถึง ผูปวยกลุมโรค Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal
Cord Injury และ Fracture Hip (Fragility fracture) ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้ง
คะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairments ตามเกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ
ผูปวยใน (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F
Intermediate ward คือ การใหบริการ Intensive IPD rehabilitation program หมายถึง ผูปวย
ไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง และอยางนอย 5 วันตอสัปดาห หรือ อยางนอย 15 ชั่วโมง/สัปดาห
(ไมรวมชั่วโมง nursing care) โดยมีรายละเอียดการใหบริการ Intermediate ward ตามภาคผนวก 1
Intermediate bed คือ การใหบริการ Less Intensive IPD rehab program หมายถึง ผูปวยไดรับ
การฟนฟูโดยเฉลี่ยอยางนอย วันละ 1 ชั่วโมงอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห (ไมรวมชั่วโมง nursing care)
การพยาบาลฟนฟูสภาพ หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ใชกระบวนการหรือกิจกรรมที่มุง หวังให
ผูปวย คนพิการ สามารถฟนคืนสภาพใหเร็วที่สุด ยอมรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ นั้น ตองอาศัยการมีสวนรวม
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ของผูปวย คนพิการ ญาติ ผูดูแล และทีมสหวิชาชีพ เพื่อสงเสริมใหผูปวย คนพิการ สามารถดำรงชีวิตอิสระ
ในสังคมไดตามศักยภาพ รวมถึงการพิทักษสิทธิอันพึงไดใหกับผูปวย คนพิการ
หมายเหตุ
1. โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเปนผูคัดกรอง สงตอ และติดตามขอมูลผูปวย รวมทั้ง
การสนับสนุนทางดานวิชาการและการรับปรึกษา
2. การใหบริการ intermediate ward ไดในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นกับ
ความพรอมและบริบทของพื้นที่ในแตละจังหวัดและเขตสุขภาพ
คำยอ
BI
IMC
IPD
Stroke
TBI
SCI

คำเต็ม
Barthel ADL index
Intermediate care
In-patient department
Cerebrovascular accident
Traumatic brain injury
Spinal cord injury

-

Fracture Hip
(Fragility fracture)
Multiple Impairments

A
S
M1
M2

โรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
โรงพยาบาลชุมชน
เพื่อรับสงตอผูปวย
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ
โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก

F1
F2
F3

คำอธิบาย
แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบารเทล ที่มีคะแนนเต็มเทากับ 20
การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง
หอผูปวยในที่รับผูปวยเขานอนในโรงพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษา
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ICD10 ตอไปนี้ I60 - I64
การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ไดแก ICD10 ตอไปนี้ S061 – S069
การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ไดแก ICD10 ตอไปนี้
S14.0 – S14.1, S24.0 – S24.1, S34.0 – S34.1, S34.3
การวินิจฉัยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture) ไดแก
ICD10 ตอไปนี้ S72.0 - S72.2
ผูปวยที่มีความบกพรองตั้งแต 2 ระบบขึ้นไป ไดแก swallowing problem,
communication problem, mobility problem, cognitive and perception problem,
bowel and bladder problem
ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว
ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว
ตามคำนิยามของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว
รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป
รพช. ขนาด 60-120 เตียง
รพช. ขนาด 30-90 เตียง
รพช. ขนาด 10 เตียง

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
รอยละของผูปวย Intermediate care* ไดรับการบริบาลฟนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน
Barthel index = 20 กอนครบ 6 เดือน (เปา หมาย มากกวา หรือเทากับ รอยละ 70) (ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด)
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) x 100
A = จำนวนผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury และ Fracture Hip
(Fragility fracture) ทุ ก ราย ภายในจั ง หวั ด ที ่ ร อดชี ว ิ ต และมี ค ะแนน Barthel index <15 หรื อ คะแนน
Barthel index ≥ 15 with multiple impairments ที่ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและติดตาม
จนครบ 6 เดือน หรือจนกวา Barthel index = 20 ตามเกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวย
ใน (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F
ภาคผนวก 1 เกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC protocol) สำหรับ รพ.ระดับ M และ F
ภาคผนวก 2 IPD care protocol ที่ประกอบดวย 1) Problem list & plan, 2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting
report และ 4) Activities protocol)

B = จำนวนผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury รายใหม หรือกลับเปนซ้ำ
ภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fracture Hip (Fragility fracture) ทุกราย ที่เขาสูระบบการดูแลระยะกลาง
อยางตอเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกวา Barthel index = 20
หมายเหตุ: กลุมเปาหมาย ไดแก
1. ผู  ป  ว ย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม หรื อ กลั บ เป นซ้ ำ
ทั้งหมดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด
2. ผูปวยที่มีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป ทุกรายที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดดวยภาวะ
กระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture)
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
มาตรการที่สำคัญ
ในป 2564
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
รอยละของผูปวย
1. เชื่อมโยงนโยบาย
Intermediate care* ระดับชาติลงสูการปฏิบัติใน
ไดรับการบริบาลฟน
ระดับเขตสุขภาพและ
สภาพและติดตามจน
จังหวัด
ครบ 6 เดือน หรือจน
2. ใหบริการ IMC ตาม
Barthel index = 20 Care protocol อยางเปน
กอนครบ 6 เดือน
รูปธรรม
(เปาหมายรอบ 6 เดือน
รอยละ 70)
เปาหมาย
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แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1.1 มีการประชุมคณะกรรมการ IMC SP เขต 1. มีแผนการดำเนินงาน
และจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานใหบรรลุ
ระดับเขต/จังหวัด และมี
เปาหมายระดับเขตสุขภาพ
การขับเคลื่อนงานตามแผน
2.1 มีแผนการใหบริการผูปวยเปนรายบุคคล
ตอเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือ Barthel index
= 20
2.2 มีระบบติดตามการดูแลผูปวยอยาง
ตอเนื่อง เชน นัดมารับบริการแบบผูปวยนอก
การติดตามทางโทรศัพท/Tele
rehabilitation การติดตามเยี่ยมในชุมชน
เปนตน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

2. จำนวนผูปวยที่ไดรับ
บริการและติดตาม ตาม
แผนการใหบริการผูปวยเปน
รายบุคคลตอเนื่องจนครบ 6
เดือน หรือ Barthel index
= 20

112

เปาหมาย

มาตรการที่สำคัญ
ในป 2564

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

2.3 มีระบบปรึกษาทางไกล (Tele Consult)
ระหวาง รพ.แมขาย และ รพ.ลูกขาย
2.4 มีระบบสงตอและติดตามขอมูล ผาน
ระบบสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
ภายในจังหวัด
2.5 พัฒนาระบบ Telemedicine
3. สนับสนุนการพัฒนา
3.1 จัดอบรมระยะสั้นที่สามารถดำเนินการได 3. มีการพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพบุคลากรในวิชาชีพ เองภายในจังหวัด/เขตสุขภาพ ไดแก
บุคลากรตามแผนที่กำหนด
ที่ขาดแคลน
พยาบาลฟนฟูสภาพ 3-5 วัน กิจกรรมบำบัด
ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ แกไขการพูด การกลืน เปนตน
3.2 สงบุคลากรเขารับการอบรมจาก
สวนกลาง เชน หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง
4 เดือน (Stroke และ Rehab) หลักสูตร
กายภาพบำบัดสำหรับผูปวย IMC 4 เดือน
เปนตน

เปาหมาย

มาตรการที่สำคัญ
ในป 2564

แนวทางการตรวจติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
รอยละของผูปวย

1. พัฒนาการใหบริการ

1.1 จังหวัดมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ ยาและ

จำนวนผูปวยที่ไดรับบริการ

Intermediate care*

IMC ใหไดคุณภาพ ทั้ง

เวชภัณฑ อุปกรณเครื่องชวยความพิการ

และติดตาม ตอเนื่องจนครบ

ไดรับการบริบาลฟน

ทางดานโครงสราง ระบบ

ใหเพียงพอตอการใหบริการ

6 เดือน หรือ Barthel index

สภาพและติดตามจน

บริการ และบุคลากร

1.2 เยี่ยมเสริมพลังในแตละเขตสุขภาพ

= 20 ตามเกณฑการบริบาล

ครบ 6 เดือน หรือจน

1.3 เขตสุขภาพดำเนินการขอสนับสนุนเงิน

ฟนสภาพระยะกลางแบบ

Barthel index = 20

On-top IMC จากสำนักงานเขตสุขภาพ/

ผูปวยใน (IPD-IMC

กอนครบ 6 เดือน

สปสช.เขต

protocol) สำหรับ
โรงพยาบาลระดับ M และ F

(เปาหมายรอบ 12

2. บริหารจัดการกำลังคน

2.1 เสนอแผนการบริหารกรอบอัตรากำลัง

เดือน รอยละ 70)

ดานสุขภาพ

ของเขตสุขภาพ ตามวิชาชีพที่ขาดแคลน

*** หมายเหตุ การดูแลตอผูปวยตอเนื่องจาก IMC สู Long term care พิจารณาจาก Barthel index
เปนสำคัญ ถาคะแนน Barthel index ≥ 12-19 ควรติดตามตอเนื่องโดยทีมฟนฟูฯ ถาคะแนน Barthel index
≤ 11 ควรพิจารณาดูแลตอเนื่อง Long term care
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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Small Success
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
รอยละของผูปวย Intermediate care* ไดรับการบริบาลฟนสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20
กอนครบ 6 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
รอยละ 70
รอยละ 70

แหลงขอมูล
ตัวชี้วัดหลัก
รอยละของผูปวย Intermediate care * ไดรับการบริบาลฟนสภาพและ
ติดตามจนครบ 6 เดือนหรือจน Barthel index = 20 กอนครบ 6 เดือน

ระบบ
ขอมูลจากการตรวจราชการ
รอบที่ 1 และ 2
ปงบประมาณ 2565

ที่อยู/ URL
-

ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นายแพทยศุภศิลป จำปา
นาค
นายแพทยประสิทธิชัย มั่ง
จิตร
แพทยหญิงวิชนี ธงทอง

แพทยหญิงดวงจิตร
สมิทธิ์นราเศรษฐ
นางสาวมณีรัตน
หัวหนองหาร
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ตำแหนงหนวยงาน /
ตำแหนง: นายแพทยเชี่ยวชาญ
หนวยงาน :โรงพยาบาลสระบุรี
ตำแหนง: นายแพทยเชี่ยวชาญ
หนวยงาน :โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัด
สระบุรี
ตำแหนง: นายแพทยชำนาญการพิเศษ
หนวยงาน :สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ตำแหนง: นายแพทยชำนาญการ
หนวยงาน :สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ตำแหนง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หนวยงาน :สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

หมายเลขโทรศัพท/
E-mail address
โทรศัพทมือถือ :084649 6702
E-mail: sjampanak@gmail.com
โทรศัพทมือถือ :080536 1923
E-mail: Peed.pr@gmail.com
โทรศัพทมือถือ :084597 6529
E-mail: vichyrehab@gmail.com
โทรศัพทมือถือ :08 9412 9609
E-mail: tumpotharam@gmail.com
โทรศัพทมือถือ :08 7677 6919
E-mail: aom.maneerut@gmail.com

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

ใหขอมูลทาง
วิชาการ
รวบรวมจาก
เขตสุขภาพ
และประมวล
ผลการ
ดำเนินการ
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ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
แพทยหญิงวิชนี ธงทอง

นางสาวมณีรัตน
หัวหนองหาร

ตำแหนงหนวยงาน /
ตำแหนง: นายแพทยชำนาญการพิเศษ
หนวยงาน :สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
ตำแหนง: นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หนวยงาน :สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

หมายเลขโทรศัพท/
E-mail address
โทรศัพทมือถือ :08 6529 4597
E-mail: vichyrehab@gmail.com

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

สรุปผลการ
ดำเนินการ
วิเคราะหปญหา
โทรศัพทมือถือ :08 7677 6919
อุปสรรคและ
E-mail: aom.maneerut@gmail.com
ขอเสนอแนะ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(Inspection Guideline)
ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม Living with COVID-19
หัวขอ : กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ตัวชี้วัด : กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ รอยละ 90
คำนิยาม
1. “กิจการ กิจกรรม สถานประกอบการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ
ซึ่งประชาชนใชบริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุมคน และมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เปนแหลงแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดแก ตลาด รานอาหาร สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงงาน
โรงแรม รานเสริมสวย แตงผมหรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี หางสรรพสินคา ศูนยการคา คอมมิวนิตี้มอลล
และฟตเนส เซ็นเตอร
2. “มาตรการ” หมายถึง คำแนะนำ แนวปฏิบัติดานสาธารณสุข แนวปฏิบัติดานสงเสริมสุขภาพ
แนวปฏิบัติดานอนามัยสิ่งแวดลอม มาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยในการปองกันโรคโควิด -19 สำหรับ
กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ ตามที่กรมอนามัยกำหนด
สถานการณ/ปญหา (ภาพประเทศ)
จากสถานการณ การแพร ระบาดของโรคติ ด เชื ้อ โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ตั ้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม 2563 และยังคงระบาดอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต
การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ทำใหกิจกรรม/ กิจการบางประเภทถูกปด เนือ่ งจาก
มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรค COVID-19 โดยการฟนฟูเศรษฐกิจใหกลับมาดังเดิมในชวงที่สถานการณ
การแพรระบาดลดลงแลว และทางราชการไดมีการผอนคลายกิจกรรม/ กิจการตางๆ มากขึ้น เพื่อใหประชาชน
สามารถดำเนินชีวิตปกติใ นรูปแบบ New Normal ได และมีความพรอมสำหรับการประกอบธุรกิจหรือ
การคาขายไดอีกครั้ง
กรมอนามัย ไดพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus (TSC+) เพื่อเปนเครื่องมือสำหรับ
ผูประกอบการตรวจสอบมาตรการปองกันโรค COVID-19 ใหมั่นใจในการเปดบริการ รวมทั้ง
เปน
แหลงความรูสำหรับประชาชน ผูประกอบการ เจาหนาที่ เพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสม
ใน
ระหวางที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โดยปจจุบันมีสถานประกอบการเขามาใชงาน TSC+ แลว จำนวน
325,294 แหง ประเมินตนเองผานเกณฑ 266,577 แหง คิดเปนรอยละ 81.95 และมีสถานประกอบการ
ประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Setting แลว จำนวน 9,687 แหง ผานเกณฑ 9,314 แหง คิดเปน
รอยละ 96.15 (ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
มาตรการที่ดำเนินงาน
แนวทางการตรวจ
ในพื้นที่
ติดตาม
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
1. พัฒนาขีดความสามารถเจาหนาที่ 1. มีคณะกรรมการระดับจังหวัดในการ
ประกอบการปฏิบัติตาม
สือ่ สารประชาสัมพันธ กำกับติดตาม
ระดับศูนย จังหวัด และ อปท.
มาตรการเพื่อปองกัน
สนับสนุนการประเมินรับรองมาตรฐาน กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการ
โรคโควิด-19
ปฏิบัติตามมาตรการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในกิจการ/
2. มีรายชื่อ (Name List) ของกิจการ
กิจกรรม/สถานประกอบการ
กิจกรรม และสถานประกอบการ
2. ขับเคลื่อนใหผูประกอบกิจการ/
ครอบคลุมทุกกิจการที่กำหนด
กิจกรรม/สถานประกอบการประเมิน 3. มีแผนการสุมประเมินเพื่อกำกับ
ตนเองผานแพลตฟอรม Thai Stop
ตรวจสอบ และเฝาระวัง กิจการ/
COVID Plus
กิจกรรม/สถานประกอบการ
3. สื่อสารกระบวนการกำกับ ตรวจสอบ 4. ขอมูลสถานการณการประเมินตนเอง
ประเมิน ติดตามและ เฝาระวัง กิจการ ของกิจการ กิจกรรม และสถาน
ประกอบการและผลการประเมิน
กิจกรรม และสถานประกอบการ ผาน
แพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus กำกับตรวจสอบฯ
เปาหมาย

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
1. ขับเคลื่อนใหผูประกอบกิจการ/
ประกอบการปฏิบัติตาม
กิจกรรม/สถานประกอบการประเมิน
มาตรการเพื่อปองกันโรคโค ตนเองผานแพลตฟอรม Thai Stop
วิด-19
COVID Plus
2. กำกับ ตรวจสอบ ประเมินติดตามและ
เฝาระวังกิจกาน กิจกรรม และสถาน
ประกอบการ

Small Success

3 เดือน
1. พื้นที่เปดประเทศมีการดำเนินการ
ตามมาตรการสำหรับองคกร (COVID
Free Setting (CFS))

6 เดือน
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมินตนเอง
และผานตามมาตรการ
รอยละ 50 (จากเปาหมาย)

1. มีรายชื่อ (Name List) ของกิจการ
กิจกรรม และสถานประกอบการ
ครอบคลุม
ทุกกิจการที่กำหนด
2. มีแผนการสุมประเมินเพื่อกำกับ
ตรวจสอบ และเฝาระวัง กิจการ/
กิจกรรม/สถานประกอบการ
3. มีขอมูลสถานการณการประเมิน
ตนเองของกิจการ กิจกรรม และสถาน
ประกอบการและผลการประเมิน
กำกับตรวจสอบฯ
9 เดือน
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมินตนเอง
และผานตามมาตรการ
รอยละ 70 (จากเปาหมาย)

ผลลัพธที่ตองการ
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมิน
ตนเองและผานตาม
มาตรการ รอยละ 50
(จากเปาหมาย)

กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมิน
ตนเองและผานตาม
มาตรการ รอยละ 90
(จากเปาหมาย)

12 เดือน
กิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมินตนเอง
และผานตามมาตรการ
รอยละ 90 (จากเปาหมาย)

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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2. มีกิจการ/กิจกรรม/สถาน
ประกอบการประเมินตนเองใน
แพลตฟอรม Thai Stop COVID Plus
ครบทุก Setting ตามเปาหมายที่
กำหนด

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
�
X100 = รอยละของกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเปาหมาย ที่มีการปฏิบัติตามตามมาตรการ
�

A = จำนวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเปาหมาย ที่ประเมินตนเอง และปรากฎผลการ
ประเมิน “ผาน” จาก Platform Thai Stop COVID Plus

B = จำนวนกิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการเปาหมาย ที่ประเมินตนเองใน Platform Thai Stop
COVID Plus
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นายเอกชัย ชัยเดช

นางปนัดดา จันผอง

นางสาวเขมิกา ฉัตรกองภพ

นางสาวกมลนิตย มาลัย
นางสาวชไมพร เปนสุข

นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
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ตำแหนง/หนวยงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
สำนักสงเสริมสุขภาพ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักสงเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
0 2590 4399 / 081 5699044
ekkachai.c@anamai.mail.go.th

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- ตลาด
- รานอาหาร

0 2590 4490 / 081 9218519
nuipanadda@gmail.com

สถานศึกษา

0 2590 4417 / 088 9696659
daorai090@gmail.com

สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย

0 2590 4521 / 081 9218519
kamolnit.m@anamail.mail.go.th
089 0684828 / 0 2590 4321
chamaiporn.p@anamai.mail.go.th

โรงงาน

0 2590 4399 / 085 8898941
intira.s@anamai.mail.go.th

รานเสริมสวย แตงผม
หรือตัดผม สำหรับ
บุรุษหรือสตรี

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

โรงแรม
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นางสาวละมัย ไชยงาม

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
นพ.ชลพันธ ปยถาวรอนันต นายแพทยชำนาญการ
กองกิจกรรมทางกาย

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล

0 2590 4190 / 086 6218616
hiaunit.doh@gmail.com

หางสรรพสินคา
ศูนยการคา
คอมมิวนิตี้มอลล

089 7478086 / 0 2590 4584
chonlaphan.p@anamai.mail.go.th

ฟตเนส เซ็นเตอร

ตำแหนง/หนวยงาน

นางสาวพรรนิกาญจน วังกุม

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

นางจันทจิรา สวารักษ

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
08 1407 2755
phannikan.w@anamai.mail.go.th
0 2590 4461
06 2640 4442
nawarat.t@anamai.mail.go.th
0 2590 4393
janjira.t@anamai.mail.go.th

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเปนไดตามดุลยพินิจของ คกก. กำหนดประเด็นแตละประเด็น

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม Living with Covid-19
หัวขอ : วัยทำงาน
ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดภายใตประเด็น/หัวขอ) จำนวนประชากรที่เขารวมกิจกรรมกาวทาใจ 5 ลานบัญชี
คำนิยาม
จำนวนประชากรเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ
ประชากร หมายถึง พลเมือง/ประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งลงทะเบียนเขาสู
ระบบลงทะเบียนใน Digital Health Platform แพลตฟอรมกาวทาใจ
บัญชี หมายถึง ขอมูลการลงทะเบียนผานระบบดิจิตอลแพลฟอรมกาวทาใจ
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
1. ดำเนินการประชาสัมพันธและขับเคลื่อน 1. แผนการประชาสัมพันธและ
มีรายงานผลการ
การลงทะเบียนกาวทาใจ ผานระบบ
ขับเคลื่อนการลงทะเบียน
ประชาสัมพันธและ
https://activefam.anamai.moph.go.th/ กาวทาใจ
ขับเคลื่อนกาวทาใจ
หรือ https://www.kaotajai.com/login
เลือก ลงทะเบียนผาน LINE กาวทาใจ โดย
คนหา @thnvr หรือ สแกน QR Cod

ผลลัพธที่ตองการ

จำนวนประชากรที่เขา
รวมกิจกรรมกาวทาใจ
3.7 ลานบัญชี

2. ติดตามผลการดำเนินงาน
จำนวนประชากรที่เขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 3.7 ลานบัญชี

2. ติดตามจำนวนประชากรที่เขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 3.7 ลานบัญชี

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
1. ดำเนินการประชาสัมพันธและ ขับเคลื่อน 1. แผนการประชาสัมพันธและ
มีรายงานผลการ
การลงทะเบียนกาวทาใจ ผานระบบ
ขับเคลื่อนการลงทะเบียน
ประชาสัมพันธและ
https://activefam.anamai.moph.go.th/ กาวทาใจ
ขับเคลื่อนกาวทาใจ
หรือ https://www.kaotajai.com/login
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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จำนวนประชากร
ที่เขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ 5 ลานบัญชี
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เลือก ลงทะเบียนผาน LINE กาวทาใจ โดย
คนหา @thnvr หรือ สแกน QR Cod

2. ติดตามผลการดำเนินงาน
จำนวนประชากรที่เขารวม
กิจกรรมกาวทาใจ 5 ลานบัญชี

2.ติดตามจำนวนประชากรที่เขารวมกิจกรรม
กาวทาใจ 5 ลานบัญชี

Small Success
3 เดือน
1. ดำเนินการประชาสัมพันธ
และขับเคลื่อนการลงทะเบียน
กาวทาใจ

6 เดือน
9 เดือน
1. จำนวนประชากรที่เขารวม
1. จำนวนประชากร
กิจกรรมกาวทาใจ3.7 ลานบัญชี ที่เขารวมกิจกรรมกาวทาใจ
2.ขับเคลื่อนและเปดตัวกิจกรรม 4 ลานบัญชี
กาวทาใจ Season 4 ทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาค
3.ประชาสัมพันธกิจกรรม
กาวทาใจผานชองทาง onsite
และ online

12 เดือน
1. จำนวนประชากร
ทีเ่ ขารวมกิจกรรมกาวทาใจ
5 ลานบัญชี

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
จำนวนประชากรที่เขารวมกิจกรรมกาวทาใจ 5 ลานบัญชี
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
จำนวนผูลงทะเบียนใน https://activefam.anamai.moph.go.th หรือแพลตฟอรมกาวทาใจ

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมอนามัย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพิชชา วงคจันทร

นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์

ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
Tel. 02-590-4413
Mobile: 089-459-4451
e-mail : supitchawongchan15@gmail.com
Tel. 02-590-4413
Mobile: 081-954-5616
e-mail : Nycha.taglor@gmail.com

ประเด็นที่
รับผิดชอบ
กาวทาใจ
กาวทาใจ

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพิชชา วงคจันทร

นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์

ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ
การพิเศษ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
Tel. 02-590-4413
Mobile: 089-459-4451
e-mail : supitchawongchan15@gmail.com
Tel. 02-590-4413
Mobile: 081-954-5616
e-mail : Nycha.taglor@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ

กาวทาใจ
กาวทาใจ

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเปนไดตามดุลยพินิจของ คกก.กำหนดประเด็นแตละประเด็น
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็น : สุขภาพดีวิถีใหม Living with COVID-19
หัวขอ : พฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค
ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดภายใตประเด็น/หัวขอ) ...ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค รอยละ 80
คำนิยาม ประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค หมายถึง ประชาชนในราชอาณาจักรไทยมีพฤติกรรม
ปองกันโรคที่ปฏิบัติไดครบทั้ง DMH หรือหลักปฏิบัติ 3 ขอ ตอไปนี้ ถือวามีพฤติกรรมปองกันโรคที่พึงประสงค
คือ
1) D: Distancing เวนระยะหางจากคนอื่นอยางนอย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานที่
2) M: Mask wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยเมื่ออยูในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกัน/สถานที่แออัด
3) H: Hand washing ลางมือเปนประจำดวยสบูและน้ำ หรือแอลกอฮอล (กอนกินอาหาร หลังใชหองสวม
และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก)
ประเด็นการตรวจราชการทีม่ ุงเนน
เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 1
ประชาชนมี 1. หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ และทุกจังหวัด สื่อสาร
พฤติกรรม
สรางความรอบรูดานสุขภาพใหประชาชนในพื้นที่ใหมี
ปองกันโรค
พฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค ในการปองกันโรค
พึงประสงค
โควิด 19
รอยละ 80
2. หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ รวมเปนเครือขาย
อนามัยโพล เพื่อขับเคลื่อนงานเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3. หนวยงานสวนกลาง และเขตสุขภาพ ประชาสัมพันธ
สื่อสาร และสงเสริมใหทุกจังหวัดในพื้นที่ใหขอมูล
ผานการตอบแบบสำรวจออนไลน (อนามัยโพล) ซึ่งจะ
สำรวจอยางนอย 1 ครั้ง/ เดือน โดยในการสำรวจแตละครั้ง
ใหมีจำนวนผูตอบอยางนอย 100 คน/จังหวัด โดยชองทาง
เขาถึงแแบบสำรวจออนไลน (อนามัยโพล) มี 3 ชองทาง
ไดแก
3.1 แบบสำรวจออนไลนอนามัยโพล เขาถึงโดยตรงที่
platform Anamai Poll เมนู “Link แบบสอบถาม”
https://sites.google.com/view/hiasurveillance/anamai-poll-covid

แนวทางการตรวจ
ติดตาม

ผลลัพธที่ตองการ

1. แผนและผลการ
ขับเคลื่อนการสรางความ
รอบรูใหประชาชนมี
พฤติกรรมพึงประสงค
ในการปองกันโรค
โควิด 19 ของเขตสุขภาพ
2. คำสั่งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนอนามัยโพล
กรมอนามัย
3. ผลการตอบแบบสำรวจ
ออนไลน (อนามัยโพล)
แบบรายเขตและจังหวัด
โดยเขาถึงขอมูลได 2
ชองทาง ไดแก 3.1 ผล
สำรวจแบบ Dashboard
เขาถึงไดที่เว็ปไซต
https://sites.google.co
m/view/hia-

ประชาชน
ทุกจังหวัดมีพฤติกรรม
ปองกันโรคที่ปฏิบัติได
ครบทั้ง DMH หรือหลัก
ปฏิบัติ 3 ขอ ถือวามี
พฤติกรรมปองกันโรคที่
พึงประสงค ไดแก
1)D: Distancing เวน
ระยะหางจากคนอื่น
อยางนอย 1 - 2 เมตร
ในทุกสถานที่
2)M: Mask wearing
สวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัยเมื่ออยู
ในสถานที่ที่มีคนรวมตัว
กัน/สถานที่แออัด
3)H: Hand washing
ลางมือเปนประจำดวย

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
3.2 Line Official Account “Anamai Poll” เขาถึงไดที่
https://lin.ee/eoCOnkr หรือ ID Line: @729wnqop
3.3 Platform “Thai stop COVID” ที่เว็ปไซต
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/mor
e_news.php?cid=26Link
4. เขตสุขภาพติดตามผลการสำรวจและสรุปรายงานผลรอย
ละของประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงครายเขต
สุขภาพ และรายจังหวัด ทุกไตรมาส และนำขอมูลไปใช
ประโยชน สื่อสารเครือขายในพื้นที่ และกำหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการสงเสริมใหประชุมมีพฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงค

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน รอบ 2
ประชาชนมี 1. หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ และทุกจังหวัด สื่อสาร
พฤติกรรม
สรางความรอบรูดานสุขภาพใหประชาชนในพื้นที่ใหมี
ปองกันโรคพึง พฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงค ในการปองกันโรค
ประสงค รอย โควิด 19
2. หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ รวมเปนเครือขาย
ละ 80
อนามัยโพล เพื่อขับเคลื่อนงานเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
3. หนวยงานสวนกลาง และเขตสุขภาพ ประชาสัมพันธ
สื่อสาร และสงเสริมใหทุกจังหวัดในพื้นที่ใหขอมูลผานการ
ตอบแบบสำรวจออนไลน (อนามัยโพล) ซึ่งจะสำรวจ 1 ครั้ง/
เดือน โดยในการสำรวจแตละครั้งใหมีจำนวนผูตอบอยาง
นอย 100 คน/จังหวัด โดยชองทางเขาถึงแแบบสำรวจ
ออนไลน (อนามัยโพล) มี 3 ชองทาง ไดแก
2.1 แบบสำรวจออนไลนอนามัยโพล เขาถึงโดยตรงที่
platform Anamai Poll เมนู “Link แบบสอบถาม”
https://sites.google.com/view/hiasurveillance/anamai-poll-covid
2.2 Line Official Account “Anamai Poll” เขาถึงไดที่
https://lin.ee/eoCOnkr หรือ ID Line: @729wnqop
2.3 Platform “Thai stop COVID” ที่เว็ปไซต
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/mor
e_news.php?cid=26Link
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แนวทางการตรวจ
ผลลัพธที่ตองการ
ติดตาม
surveillance/anamai- สบูและน้ำ หรือ
poll-covid 3.2 ขอมูล
แอลกอฮอล รอยละ 80
การตอบแบบสำรวจแบบ
รายเขต และจังหวัด ใน
รูปแบบ Excel ของการ
สำรวจแตละครั้ง เขาถึงได
ที่ https://bit.ly/3eGWwyd
4. สรุปรายงานผลรอยละ
ของประชาชนมีพฤติกรรม
ปองกันโรคพึงประสงคราย
เขตสุขภาพ และราย
จังหวัด ทุกไตรมาส

1. แผนและผลการ
ขับเคลื่อนการสรางความ
รอบรูใหประชาชนมี
พฤติกรรมพึงประสงคใน
การปองกันโรคโควิด 19
ของเขตสุขภาพ
2. คำสั่งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนอนามัยโพล
กรมอนามัย
3. ผลการตอบแบบสำรวจ
ออนไลน (อนามัยโพล)
แบบรายเขตและจังหวัด
โดยเขาถึงขอมูลได 2
ชองทาง ไดแก 3.1 ผล
สำรวจแบบ Dashboard
เขาถึงไดที่เว็ปไซต
https://sites.google.co
m/view/hiasurveillance/anamaipoll-covid 3.2 ขอมูล
การตอบแบบสำรวจแบบ

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

ประชาชน
ทุกจังหวัดมีพฤติกรรม
ปองกันโรคที่ปฏิบัติได
ครบทั้ง DMH หรือหลัก
ปฏิบัติ 3 ขอ ถือวามี
พฤติกรรมปองกันโรคที่
พึงประสงค ไดแก
1)D: Distancing เวน
ระยะหางจากคนอื่น
อยางนอย 1 - 2 เมตร
ในทุกสถานที่
2)M: Mask wearing
สวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัยเมื่ออยู
ในสถานที่ที่มีคนรวมตัว
กัน/สถานที่แออัด
3)H: Hand washing
ลางมือเปนประจำดวย
สบูและน้ำ หรือ
แอลกอฮอล รอยละ 80
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เปาหมาย

มาตรการที่ดำเนินงาน
ในพื้นที่
4. เขตสุขภาพติดตามผลการสำรวจและสรุปรายงานผล
รอยละของประชาชนมีพฤติกรรมปองกันโรคพึงประสงคราย
เขตสุขภาพ และรายจังหวัด ทุกไตรมาส และนำขอมูลไปใช
ประโยชน สื่อสารเครือขายในพื้นที่และกำหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมในการสงเสริมใหประชุมมีพฤติกรรมปองกันโรค
พึงประสงค

Small Success
3 เดือน
1. เขตสุขภาพมีแผนและผลการ
ขับเคลื่อนการสรางความรอบรู
ใหประชาชนมีพฤติกรรมพึง
ประสงคในการปองกันโรคโควิด
19 ของเขตสุขภาพ
2. เขตสุขภาพมีรายชื่อในคำสั่ง
คณะทำงานขับเคลื่อนอนามัย
โพล กรมอนามัย
3. เขตสุขภาพและทุกจังหวัด
ในพื้นที่ใหขอมูลผานการตอบ
แบบสำรวจออนไลน (อนามัย
โพล) ซึ่งจะสำรวจ 1 ครั้ง/
เดือน โดยในการสำรวจแตละ
ครั้งใหมีจำนวนผูตอบอยางนอย
100 คน/จังหวัด
4. ประชาชนทุกจังหวัดมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงค รอยละ 80
5. เขตสุขภาพมีสรุปรายงานผล
รอยละของประชาชนมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงครายเขตสุขภาพ และ
รายจังหวัด ทุกไตรมาส

6 เดือน
1. เขตสุขภาพและทุกจังหวัดใน
พื้นที่ใหขอมูลผานการตอบแบบ
สำรวจออนไลน (อนามัยโพล)
ซึ่งจะสำรวจ 1 ครั้ง/ เดือน โดย
ในการสำรวจแตละครั้งใหมี
จำนวนผูตอบอยางนอย 100
คน/จังหวัด
2. ประชาชนทุกจังหวัดมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงค รอยละ 80
3. เขตสุขภาพมีสรุปรายงานผล
รอยละของประชาชนมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงครายเขตสุขภาพ และ
รายจังหวัด ทุกไตรมาส

แนวทางการตรวจ
ติดตาม
รายเขต และจังหวัด
ในรูปแบบ Excel ของการ
สำรวจแตละครั้ง เขาถึงได
ที่ https://bit.ly/3eGWwyd
4. สรุปรายงานผลรอยละ
ของประชาชนมีพฤติกรรม
ปองกันโรคพึงประสงคราย
เขตสุขภาพ และ
รายจังหวัด ทุกไตรมาส

9 เดือน
1. เขตสุขภาพและทุกจังหวัดใน
พื้นที่ใหขอมูลผานการตอบแบบ
สำรวจออนไลน (อนามัยโพล)
ซึ่งจะสำรวจ 1 ครั้ง/ เดือน โดย
ในการสำรวจแตละครั้งใหมี
จำนวนผูตอบอยางนอย 100
คน/จังหวัด
2. ประชาชนทุกจังหวัดมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงค รอยละ 80
3. เขตสุขภาพมีสรุปรายงานผล
รอยละของประชาชนมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงครายเขตสุขภาพ และ
รายจังหวัด ทุกไตรมาส

ผลลัพธที่ตองการ

12 เดือน
1. เขตสุขภาพและทุกจังหวัด
ในพื้นที่ใหขอมูลผานการตอบ
แบบสำรวจออนไลน (อนามัย
โพล) ซึ่งจะสำรวจ 1 ครั้ง/
เดือน โดยในการสำรวจแตละ
ครั้งใหมีจำนวนผูตอบอยาง
นอย 100 คน/จังหวัด
2. ประชาชนทุกจังหวัดมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงค รอยละ 80
3. เขตสุขภาพมีสรุปรายงาน
ผลรอยละของประชาชนมี
พฤติกรรมปองกันโรคพึง
ประสงครายเขตสุขภาพ และ
รายจังหวัด ทุกไตรมาส

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
ระดับกระทรวงฯ:
1. ระดับความสำเร็จในการเตรียมพรอมและตอบโตการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของหนวยงานระดับจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
ระดับกรมฯ:
1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในการสวมหนากากปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม:
1. รอยละประชาชนมีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดลอมที่พึงประสงค (พฤติกรรมทำความสะอาดพื้นผิว
สัมผัสบอย ลางมือ คัดแยกขยะ และสวมหนากาก)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (กรณีวัดเชิงปริมาณ)
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด

A=จำนวนผูตอบแบบสำรวจที่มีพฤติกรรมพึงประสงค คือ ปฏิบัติไดครบทั้ง DMH หรือหลัก
ปฏิบัติ 3 ขอ ตอไปนี้
1) D: Distancing เวนระยะหางจากคนอื่นอยางนอย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานที่
2) M: Mask wearing สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยเมื่ออยูในสถานที่ที่มีคนรวมตัว
กัน/สถานที่แออัด
3) H: Hand washing ลางมือเปนประจำดวยสบูและน้ำหรือแอลกอฮอล (กอนกินอาหาร
หลังใชหองสวม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก)
B = จำนวนผูตอบแบบสำรวจทั้งหมด
A * 100 / B

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: กรมอนามัย กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ และกองสงเสริมความรอบรูและ
สื่อสารสุขภาพ
ผูประสานงานตัวชี้วัด
ชื่อ-สกุล
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา

นายปราโมทย เสพสุข
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ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address

ประเด็นที่รับผิดชอบ

Tel. 02 590 4394
Mobile 08 1631 7138
e-mail : ben_5708@hotmail.com

- ผลการสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
(อนามัยโพล)

Tel. 02 590 4359
Mobile 08 4709 0404
e-mail : pramote.s@anamai.mail.go.th

- ผลการสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
(อนามัยโพล)

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ชื่อ-สกุล
นางสาวกรรณิการ มณีวรรณ

ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
กองสงเสริมความรอบรูและ
สื่อสารสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
Tel. 0 2590 4701
Mobile 08 6197 6791
e-mail : pu.maneeone@gmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- การสื่อสาร สรางความรอบรู
ดานสุขภาพ

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน
ชื่อ-สกุล
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา

นายปราโมทย เสพสุข

นางสาวกรรณิการ มณีวรรณ

ตำแหนง/หนวยงาน
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ
กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
กองสงเสริมความรอบรูและ
สื่อสารสุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท
/e-mail address
Tel. 02 590 4394
Mobile 08 1631 7138
e-mail : ben_5708@hotmail.com

ประเด็นที่รับผิดชอบ
- ผลการสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
(อนามัยโพล)

Tel. 02 590 4359
Mobile 08 4709 0404
e-mail : pramote.s@anamai.mail.go.th

- ผลการสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
(อนามัยโพล)

Tel. 0 2590 4701
Mobile 08 6197 6791
e-mail : pu.maneeone@gmail.com

- การสื่อสาร สรางความรอบ
รูดานสุขภาพ

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญและจำเปนไดตามดุลยพินิจของ คกก.กำหนดประเด็นแตละประเด็น

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

123

127
แบบรายงานผลการตรวจราชการระดับเขต : Ins Report

ขอมูลสนับสนุนการตรวจราชการฯ ประจำป 2565 สำหรับผูท ำหนาที่ตรวจราชการกรมอนามัย
แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นที่ ………………...............
หัวขอ ……………………………….
เขตสุขภาพที่ …………………..รอบที่ ………/2565

1.

2.

หนวยงานที่รับผิดชอบ (กรม/กอง/ศูนยวิชาการ)
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก……………………………………………………………………………………………………………….
หนวยงานผูรับผิดชอบรวม…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
วิเคราะหสถานการณในพื้นที่
ปญหา/สาเหตุ
1……………………………
2…………………………….
3……………………………

แผน/กิจกรรมการแกไขปญหา
1.1…………………………………………………………..
1.2…………………………………………………………..
2.1…………………………………………………………..
2.2…………………………………………………………..
3.1…………………………………………………………..
3.2………………………………………………………….

ความกาวหนา/ผลการ
ดำเนินงาน
1.1……………………………………..
1.2……………………………………..
2.1……………………………………..
2.2……………………………………..
3.1……………………………………..
3.2……………………………………...

3. นวัตกรรม/ตัวอยางที่ดี (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ขอเสนอแนะของผูนิเทศ
4.1 สำหรับพื้นที่ ……………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 สำหรับสวนกลาง ………………………………………..………………….…………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….………
ผูรายงาน…………………………………………………………
ตำแหนง………………………………………………………….
วัน/เดือน/ป………….…………………………………………
E-mail…………………………………………………………..
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ภาคผนวก

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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ภาคผนวก ก ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
1. ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
QR CODE

https://bit.ly/3l8QuLr

ภาคผนวก ข กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ สธ. ประจำป 2564 รอบที่ 1 และ 2
1. กำหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
QR CODE

https://bit.ly/3xvP7LJ
2. ระเบียบและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ

2.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
QR CODE

https://bit.ly/3HSXmpW

2.2 บัญชีแนบทายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที…
่ ……../2564 ลงวันที่…………พฤศจิกายน 2564
รายชื่อผูทำหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 – 12
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข (สวนกลางและสวนภูมิภาค)
QR CODE

https://bit.ly/3HSXmpW
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คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

130
3. คำสั่งกรมอนามัย เรื่อง แตงตั้งผูทำหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำเขตสุขภาพที่ 1 - 12
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

QR CODE

https://bit.ly/2ZokiMm
4. แบบฟอรมรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

QR CODE

https://bit.ly/3rbZUcY

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
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คณะผูจัดทำ
จัดทำโดย : กลุมประเมินผลและนิเทศติดตาม กองแผนงาน กรมอนามัย
บรรณาธิการ :
นายดำรง

ธำรงเลาหะพันธุ

ผูชวยบรรณาธิการ :
1. นางสาวพาสนา
2. นางสาวศนินธร
3. นางสาวปนัดดา
4. นางสาวพรหมมณี
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ชมกลิ่น

ริมชลาลัย
ทองชัง
สิงหรัตน

ผูอำนวยการกองแผนงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำป 2565 สำหรับผูทำหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย
คูมือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2565 สําหรับผูทําหนาที่ตรวจราชการฯ ของกรมอนามัย

https://dohinspection.anamai.moph.go.th/
กลม
ุ่ ประเมินผลและนเิทศตด
ิ ตาม
https://planning.anamai.moph.go.th/th
โทร 0 2590 4647, 0 2590 4644

