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คํานํา 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะนําประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงใน      
ปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งการเข้าสู่การเช่ือมต่อการค้าและการ
ลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหล่ือมลํ้าการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซ่ึงในการดําเนินงาน                 
ได้กําหนดแผนเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะท่ี 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 
ดําเนินการให้เกิดความย่ังยืน และระยะที่ 4 ประเทศไทยจะเป็นผู้นําด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3                 
ของเอเชีย เม่ือส้ินแผนในปี 2579 โดยแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเป้าหมาย คือ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)  

ในการน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข และระบบสุขภาพย่ังยืน” หน่วยงานต่างๆจึงได้ร่วมกันจัดทําแผน และรายละเอียดตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ภายใต้กรอบ 15 แผนงาน 45 โครงการ และ 80 ตัวช้ีวัด เพ่ือการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน และหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และขอขอบคุณกรม กอง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกหน่วย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําคู่มือเล่มน้ีเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกันต่อไป 
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กันยายน 2560 

 

  

 



สารบัญ 

ลําดับท่ี รายการตัวช้ีวัด หนา 

คํานํา ก 

สรุปภาพรวมตัวชี้วัด 80 ตัว ข 

1 รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 1 
2 อัตราสวนการตายมารดาไทย 4 
3 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 7 
4 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป 12 
5 เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100 16 
6 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 19 
7 รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติข้ึนไป 24 
8 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) 26 
9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 29 
10 รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกติ 32 
11 รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผานเกณฑ 
35 

12 รอยละของ Healthy Ageing 39 
13 รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 43 
14 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ 

(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
46 

15 รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเชิงรุก 

50 

16 รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดี 

53 

17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 57 
18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 60 
19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวยความ

ดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 
63 

20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 67 
21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 73 
22 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 
76 

23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital 

81 

24 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณา
การมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

86 



สารบัญ (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการตัวช้ีวัด หนา 
 

25 รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster) 97 
26 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 100 
27 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาส

เสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
103 

 
28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 107 
29 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาลท่ีมี

ระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
   29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
   29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ   
          (AMR) 

109 

30 รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 114 
31 อัตราตายทารกแรกเกิด 117 
32 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 120 
33 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 128 
34 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 132 
35 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 135 
36 อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 138 
37 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture 143 
38 รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 

drug) ในผูปวย STEMI ได 
149 

 
39 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 152 
40 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 154 
41 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 158 
42 อัตราตายจากมะเร็งปอด 160 
43 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 162 
44 รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 164 
45 อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวย

เสียชีวิตในโรงพยาบาล 
166 

 
46 รอยละของผูปวยท่ีใชสารเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนาย (3 month 

remission rate) 
168 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ (ตอ)

ลําดับท่ี รายการตัวช้ีวัด หนา 

47 รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 171 
48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 174 
49 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 177 
50 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 

F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
180 

51 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 185 
52 รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

188 

53 จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 192 
54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา

กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
197 

55 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด 204 
56 รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช 207 
57 อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 210 
58 รอยละของจังหวัดท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 213 
59 รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด 216 
60 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 222 
61 รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ   227 

ทันตกรรม 
62       รอยละของหนวยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายใน 
229 

63 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

234 

64 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง 
HA ข้ัน 3 

242 

65 รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 248 
66 รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 251 
67 รอยละของหนวยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได 

(Health Information Exchange (HIE)) 
253 

68 รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record) 257 
69 รายจายตอหัวท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age 

adjusted health expenditure per capita of each scheme) 
261 

70 กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหแก
สถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 

264 
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71 รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 266 
72 รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 269 
73 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน 282 
74 รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ

งบประมาณท้ังหมด 
286 

75 รอยละของยากลุมเปาหมายท่ีผลิตหรือนําเขาเพ่ือทดแทนยาตนแบบเพ่ิมข้ึน 290 
76 รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 293 
77 จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
297 

78 จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหม หรือท่ีพัฒนาตอยอด 301 
79 จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกท่ี

นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด 
305 

80 รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช 308 
ภาคผนวก ก (สวนอธิบายเพ่ิมเติม) 314 
ภาคผนวก ข (แบบฟอรมการติดตามประเมินผลและรายงานตัวชี้วัด) 410 
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HDC other HDC other HDC other

1. ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

(4 โครงการ 12 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

1 1) รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน

ตัวชี้วัดยอย

   1.1 รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผานเกณฑการประเมิน

การคลอดมาตรฐาน

   1.2 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผานเกณฑ

การประเมินการคลอดมาตรฐาน

กรมการแพทย 

2 2) อัตราสวนการตายมารดาไทย กรมอนามัย 

3 3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย

ตัวชี้วัดยอย

   3.1 รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัด

กรองพัฒนาการเด็ก

   3.2 รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัด

กรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)

   3.3 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดรับการคัด

กรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และไดรับ

การติดตาม ภายใน 30 วัน

กรมอนามัย 

4 4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป กรมอนามัย 

5 1) เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมต่ํากวา 100
 กรมสุขภาพจิต 

6 2) รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน กรมอนามัย 

7 3) รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติ

ขึ้นไป

กรมสุขภาพจิต 

8 4) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) กรมอนามัย 

9 5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป กรมอนามัย 

3 3. โครงการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัย

ทํางาน

10 1) รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกาย

ปกติ

กรมอนามัย 

11 1) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ

ยาว (Long Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ

กรมอนามัย 

12 2) รอยละของ Healthy Ageing กรมการแพทย 

1

2. โครงการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัย

เรียนและวัยรุน

4 4. โครงการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัย

ผูสูงอายุ

electronic

2

electronic
Hard 

copy

Evaluat

ion
Sur veySur vey

electronic
Hard 

copy

Evaluati

on
Sur vey

ประเด็นเนนหนัก

1. โครงการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรี

และเด็กปฐมวัย

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

ตัวชี้วัด

ที่
แผนงาน/โครงการ

โครงการ

ที่ PA 

ปลัด
PA 

สตป

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนกลางและสวนภูมิภาค

Hard 

copy

Evaluati

on
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HDC other HDC other HDC other

electronicelectronic
Hard 

copy

Evaluat

ion
Sur veySur vey

electronic
Hard 

copy

Evaluati

on
Sur vey

ประเด็นเนนหนัก

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

ตัวชี้วัด

ที่
แผนงาน/โครงการ

โครงการ

ที่ PA 

ปลัด
PA 

สตป

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนกลางและสวนภูมิภาค

Hard 

copy

Evaluati

on

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

5 *1. โครงการการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

13 1) รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ที่มีคุณภาพ

สปค./กองบริหาร

การสาธารณสุข/

สํานักงานบริหาร

ยุทธศาสตร

สุขภาพดีวิถีชีวิต

ไทย

1 1



แผนงานที่ 3 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

(5 โครงการ 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

6 *1. โครงการพัฒนาระบบการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ

14 1) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม

ตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง

กรมควบคุมโรค

2



15 1) รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก

กรมควบคุมโรค 

16 2) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหา

โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

ตัวชี้วัดยอย 

   16.1 รอยละประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งทอน้ําดีดวยอัลตราซาวน

กรมควบคุมโรค 

17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป กรมควบคุมโรค 

18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรค 

19 3) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตรา

กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดัน

โลหิตที่บาน

ตัวชี้วัดยอย

   19.1 ผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน 

   19.2 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด

ความดันโลหิตที่บาน

กรมควบคุมโรค 

3. โครงการควบคุมโรคไม

ติดตอและภัยสุขภาพ

8

2. โครงการควบคุมโรคติดตอ7
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

ตัวชี้วัด

ที่
แผนงาน/โครงการ

โครงการ

ที่ PA 

ปลัด
PA 

สตป

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนกลางและสวนภูมิภาค

Hard 

copy

Evaluati

on

9 4. โครงการสงเสริมและพัฒนา

ความปลอดภัยดานอาหาร

20 1) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ตัวชี้วัดยอย

   20.1 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดมีความปลอดภัย 

   20.2 รอยละของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

คณะกรรมการ

อาหารและยา



21 1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม

เกณฑที่กําหนด

คณะกรรมการ

อาหารและยา



22 2) รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

ตัวชี้วัดยอย

   22.1 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามที่

กฎหมายกําหนด

   22.2 รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ



แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

11 *1.โครงการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม

23 1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital

ตัวชี้วัดยอย

1. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป  

2. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป         

3. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมาก           

4. รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ 

ระดับดีมาก

กรมอนามัย/กรม

ควบคุมโรค

3



12 2. โครงการคุมครองสุขภาพ

ประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดลอมในพื้นที่เสี่ยง (Hot 

Zone)

24 1) รอยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ

สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมอนามัย/

กรมควบคุมโรค



10 5. โครงการคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพและ

บริการสุขภาพ
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) ประจําปงบประมาณ 2561

หนวยงานที่

รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร(Functional KPIs)

ตัวชี้วัด
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แผนงาน/โครงการ

โครงการ

ที่ PA 

ปลัด
PA 

สตป

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนกลางและสวนภูมิภาค
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2. ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence)

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

13 *1. โครงการพัฒนาระบบ

การแพทยปฐมภูมิ

25 1) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่ (Primary

 Care Cluster)

สํานักปฐมภูมิและ

หมอครอบครัว 2 4


แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

(17 โครงการ 24 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

26 1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได

ตัวชี้วัดยอย

   26.1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมได 

   26.2 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได

กรมควบคุมโรค 

27 2) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับ

การประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)

กรมควบคุมโรค 

28 3)  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย 

15 *2. โครงการปองกันและ

ควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ

และการใชยาอยางสมเหตุสมผล

29 1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละ

ของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 

(AMR)

ตัวชี้วัดยอย

   29.1 รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)

   29.2 รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ

อยางบูรณาการ (AMR)

กองบริหารการ

สาธารณสุข/

อย./

กรมวิทยาศาสตรกา

รแพทย
5



16 3. โครงการพัฒนาศูนยความ

เปนเลิศทางการแพทย

30 1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง กองบริหารการ

สาธารณสุข



17 4. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย 

18 5. โครงการพัฒนาระบบการ

ดูแลแบบประคับประคอง  

(Palliative Care)

32 1) รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 

(Palliative Care)

กรมการแพทย 

19 6. โครงการพัฒนาระบบบริการ

การแพทยแผนไทยฯ

33 1) รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

กรมการแพทยแผน

ไทยและ

การแพทยทางเลือก



1. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง

14
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34 1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

35 2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ กรมสุขภาพจิต 

36 1) อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 

community-acquired

กรมการแพทย 

37 2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

 

กรมการแพทย 

38 1) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายลิ่ม

เลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได

กรมการแพทย 

39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ กรมการแพทย 

40 1) รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

ตัวชี้วัดยอย

   40.1 1.รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายใน

ระยะเวลา 4 สัปดาห 

   40.2 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห

   40.3 รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห

กรมการแพทย 

41 2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ กรมการแพทย 

42 3) อัตราตายจากมะเร็งปอด กรมการแพทย 

24 11. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคไต

43 1) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m
2
/yr

กรมการแพทย 

25 12. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา

44 1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการ

ผาตัดภายใน 30 วัน

กรมการแพทย 

26 13. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาปลูกถาย

อวัยวะ

45 1) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย 

ตอ จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

กรมการแพทย 

7. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิต

เวช

9. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

22

20

8. โครงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารี

เวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  

กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส

21

10. โครงการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

23
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27 14. โครงการพัฒนาระบบ

บริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพ

ติด

46 1) รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง3 เดือนหลัง

จําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)

ตัวชี้วัดยอย

   46.1 รอยละของผูปวยที่ใชสารเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน

หลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission 

rate)

   46.2 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาและหยุด

เสพตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา(Remission)

กรมการแพทย 

28 15. โครงการพัฒนาระบบ

บริการดูแลระยะกลาง 

(Intermediate Care)

47 1) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการการดูแลระยะ

กลาง

กรมการแพทย 

29 *16. โครงการพัฒนาระบบ

บริการ one day surgery

48 1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery กรมการแพทย

6



30 17. โครงการพัฒนาระบบ

บริการ  Minimally Invasive 

Surgery

49 1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive 

Surgery

กรมการแพทย 

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

31 *1. โครงการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินครบ

วงจรและระบบการสงตอ

50 1) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน

โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

กรมการแพทย

7



แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ 

(2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

32 *1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 51 1) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม กรมควบคุมโรค 3 8 

33 2. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 52 1) รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการ

จัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑที่กําหนด

กรมควบคุมโรค 

แผนงานที่ 9 : อุตสาหกรรมทางการแพทย  

( 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

34 *1.โครงการพัฒนาการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพและการแพทย

53 1) จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด กรมการแพทยแผน

ไทยและ

การแพทยทางเลือก
9
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3. ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 10 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

(3 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

54 1) ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด

สถาบันพระบรม

ราชชนก



55 2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด สถาบันพระบรม

ราชชนก



56 1) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน 

(Happinometer) ไปใช

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน 4 10


57 2) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) กองบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
5 11



58 3) รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ กองยุทธศาสตร

และแผนงาน



37 3.โครงการพัฒนาเครือขาย

กําลังคนดานสุขภาพ

59 1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตาม

เกณฑที่กําหนด

กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ



4. แผนยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

 (2 โครงการ 6 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

60 1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ประเมิน ITA

ศูนยปราบปราม

การทุจริต



61 2) รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุ

วิทยาศาสตร และวัสดุ ทันตกรรม

กองบริหารการ

สาธารณสุข



62 3) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

กลุมตรวจสอบ

ภายในระดับ

กระทรวง



1.โครงการประเมินคุณธรรม 

ความโปรงใส และบริหารความ

เสี่ยง

*2.โครงการ Happy MOPH 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

แหงความสุข

38

36

1. โครงการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพสูความ

เปนมืออาชีพ

35
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*2. โครงการพัฒนาองคกร

คุณภาพ

63 1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดยอย

   63.1 สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สวนกลาง

   63.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

   63.3 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

กพร.สป.

12



64 2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ

มาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

ตัวชี้วัดยอย

   64.1 รอยละของของโรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป, 

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย, กรมควบคุมโรค และ กรม

สุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA ขั้น 3

   64.2 รอยละของโรงพยาบาลชุมชนมีคุณภาพมาตรฐานผานการ

รับรอง HA ขั้น 3

กองบริหารการ

สาธารณสุข

13



65 3) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว สํานักปฐมภูมิและ

หมอครอบครัว/

กองยุทธศาสตร

และแผนงาน
14



แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

40 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพ

แหงชาติ (NHIS)

66 1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล กองยุทธศาสตร

และแผนงาน



67 1) รอยละของหนวยบริการระดับปฐมภูม ิทุติยภูมิและตติยภูมิ

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพได  (Health Information 

Exchange (HIE))

ตัวชี้วัดยอย

   67.1 การแลกเปลี่ยนขอมูล

   67.2 การจัดการระบบสุขภาพ

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ



68 2) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal 

Health Record)

ตัวชี้วัดยอย

   68.1 รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพ ตนเองได

   68.2 รอยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเขาใช งานระบบ PHRs

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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2. โครงการพัฒนาสุขภาพดวย

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy)
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แผนงานที่ 13 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

(2 โครงการ 4 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

69 1) รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุ ของ 3 ระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health expenditure per capita of

 each scheme)

ตัวชี้วัดยอย

   69.1 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

   69.2 ระบบประกันสังคม

   69.3 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ

สปสช. 

70 2) กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐใหแกสถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภท

และระดับการบริการ

กองเศรษฐกิจ

สุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ



71 3) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน สถาบันการแพทย

ฉุกเฉิน



43 *2. โครงการบริหารจัดการดาน

การเงินการคลัง

72 1) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กองเศรษฐกิจ

สุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ
6 15



แผนงานที่ 14 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ

(1 โครงการ 7 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

44 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพ

และเทคโนโลยีทางการแพทย

73 1) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใช

ประโยชน

สํานักวิชาการ

สาธารณสุข



74 2) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 

1.5 ของงบประมาณทั้งหมด

สํานักวิชาการ

สาธารณสุข



75 3) รอยละของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนําเขาเพื่อทดแทนยา

ตนแบบเพิ่มขึ้น

คณะกรรมการ

อาหารและยา



76 4) รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับการขึ้นทะเบียน คณะกรรมการ

อาหารและยา



1. โครงการลดความเหลื่อมล้ํา

ของ 3 กองทุน

42
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77 5) จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ที่ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

กรมการแพทยแผน

ไทยและ

การแพทยทางเลือก



78 6) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหม หรือที่พัฒนา

ตอยอด

กรมการแพทย/

กรมวิทยาศาสตร

การแพทย



79 7) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และ

การแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด

กรมการแพทยแผน

ไทยและ

การแพทยทางเลือก



แผนงานที่ 15 : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 

(1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร)

45 1. โครงการปรับโครงสรางและ

พัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

80 1) รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช กองกฎหมาย 

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด 6 15 13 11 4 1 21 6 3 0 17 1 0 3 0 0 0

รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ * คือ PA ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูตรวจราชการ ป 2561



หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1. รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 
คํานิยาม การคลอดมาตรฐาน หมายถึง 

1.มีสถานท่ีและอุปกรณ ท่ีไดตามมาตรฐาน 
2.มีบุคลากรท่ีสามารถใหการดูแลผูคลอดท่ีมีความเสี่ยงต่ํา/ความเสี่ยงสูง 
3.มีระบบการใหบริการตามเกณฑ 

3.1 การคนหากลุมเสี่ยงดวย admission record ท่ีมีการบูรณาการสวนท่ีเปน
ขอมูลพ้ืนฐาน การจําแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑการสงตอ เม่ือพบ
ความเสี่ยงตางๆ เขาดวยกัน ดังตัวอยาง admission record ของกรมการแพทย 

3.2 ระบบการดูแลผูคลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ดวยกราฟดูแลการคลอด / 
แบบประเมิน EFM ตามคูมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซ่ึงรวมถึงการมีแนวทางในการ
ดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอด ดังตัวอยาง PPH checklist guidelines หรือ PPH order 
set ของกรมการแพทย 

3.3 ระบบการสงตอผูคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง หรือเม่ือเกิดภาวะแทรกซอน ดวยเกณฑ
การสงตอท่ีเปนลายลักษณอักษร (จากโรงพยาบาลแมขาย) มีการบรรจุเกณฑการสงตอ
ดังกลาวไวใน admission record และกราฟดูแลการคลอด เปนตน 
4.มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน 
5.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาท่ีเสียชีวิตจากการคลอด 
(รายละเอียดในคูมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย) 

เกณฑเปาหมาย : รอยละของโรงพยาบาลท่ี ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
โรงพยาบาลระดับ ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

A, S 80 80 90 100 
M1, M2, F1, F2 40 40 50 60 

 

วัตถุประสงค  มารดาท่ีตั้งครรภทุกรายไดรับการดูแลตลอดการคลอดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาท่ีตั้งครรภความเสี่ยงสูงไดรับการดูแลในระหวางการคลอดโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานสูติกรรมในสภาวะท่ีพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

ประชากรกลุมเปาหมาย สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ ท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สํารวจและประเมินตามเกณฑมาตรฐาน โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข และกรมการแพทย 

แหลงขอมูล สํารวจและประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดบั M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมินการคลอดมาตรฐาน 

   = (A1/B1) x 100 

2.รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมินการคลอด

มาตรฐาน 

   = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 90 - 90 

M1, M2, F1, F2 - 50 - 50 

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

A, S - 100 - 100 

M1, M2, F1, F2 - 60 - 60 

วิธีการประเมินผล :  1. เขต สสจ. ผลักดันและสรางความเขาใจข้ันตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ 
   นโยบาย 
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย ทําการสํารวจ 
    และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ (พวงไปกับการประเมินโรงพยาบาล 
    สายใยรัก) 
3. สรุปผลการประเมิน  
4. คํานวณอัตราสวนของสถานบริการสุขภาพของรัฐท่ีผานเกณฑการประเมิน/สถานบริการ 
    สุขภาพของรัฐท้ังหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1.คูมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย 
2. เกณฑการประเมินการคลอดมาตรฐาน 17 ขอ 
3. ประชุมมหกรรรมวิชาการ “การคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกิด” ประจาํป   
    2556-2560 
4. ประชุมสัมมนา “การคลอดมาตรฐานและการดูลารกแรกเกิด” สําหรับโรงพยาบาลชุมชน  
    4 ภูมิภาค ป 2557-2558 
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5. การติดตาม ประเมินผล ระบบริการดานการคลอดมาตรฐานในเขตสุขภาพ 4 ภูมิภาค 
    ป 2557-2560 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําหัตถการทางสูติกรรมสําหรับแพทยใชทุนและพยาบาล 
    ผดุงครรภของโรงพยาบาลชุมชน” ป 2558-2560 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

NA NA NA NA NA 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล   ท่ีปรึกษา 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2062988 โทรศัพทมือถือ : 081-6945405 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : kasem_saeree@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. ผศ.นพ. สมบูรณ ศรศุกลรัตน  หัวหนากลุมงานสูติกรรม 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548084 โทรศัพทมือถือ : 081-3156052 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : chanapatman@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย        
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ สิงหกลางพล    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906288 โทรศัพทมือถือ : 081-355-4866, 
       081-8424148 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : klangpol@yahoo.com 
กรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวจิรภัทร   เยียวยา       นักวิชาการสาธารณสุข  
     กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
     การแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2062957 โทรศัพทมือถือ : 085-6971650 
    โทรสาร : 02-2062957  E-mail : coeplus.rajavithi@gmai.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
กรมการแพทย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 2. อัตราสวนการตายมารดาไทย 
คํานิยาม   การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลัง

คลอด ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภท่ีตําแหนงใด จากสาเหตุท่ี
เก่ียวของหรือกอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและ/หรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ 
คลอด และหลังคลอด แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน 
  การเย่ียมเสริมพลัง  เปนการเสริมพลังใจพลังความคิดใหผูบริหาร ผูใหบริการ 
ตลอดจนภาคีเครือขาย ใหใชศักยภาพของตัวเองและทีมงานอยางเต็มกําลังในการดําเนินงาน
พัฒนาระบบบริการอนามัยแมและเด็กใหไดตามมาตรฐานสอดคลองตามบริบท  เชน การเสริม
พลังในการนิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหนางานการประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็กเพ่ือการ
พัฒนา 

เกณฑเปาหมาย   
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมเกิน 20 ตอ 
การเกิดมีชีพแสน

คน 

ไมเกิน 17 ตอ 
การเกิดมีชีพแสน

คน 

   ไมเกิน 17 ตอ 
การเกิดมีชีพแสน

คน 

ไมเกิน 15 ตอ 
การเกิดมีชีพแสน

คน 
 

วัตถุประสงค 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับใหไดมาตรฐานอนามัยแมและ 
    เด็กคุณภาพ 
2. เฝาระวังหญิงชวงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดเพ่ือลดการตายของมารดาจากการ    
    ตั้งครรภและการคลอดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  จัดระบบการสงตอหญิงตั้งครรภภาวะฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย หญิงตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลท่ีเกิดกรณีแมตายรายงาน สสจ.ภายใน24 ชั่วโมง  สสจ.รายงานศูนยอนามัย

ภายใน7วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนยอนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 

แหลงขอมูล หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนมารดาตายระหวางการตั้งครรภ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด  

      ทุกสาเหตุยกเวนอุบัติเหตุในชวงเวลาท่ีกําหนด (นับตามจังหวัดท่ีตาย) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนการเกิดมีชีพท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  

หมายเหตุ  
การรายงานขอมูล : ทุกเดือน 
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เกณฑการประเมิน 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไมเกิน 20 ตอ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไมเกิน 17 ตอ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไมเกิน 17 ตอ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - ไมเกิน 15 ตอ 

การเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการประเมินผล :  กรมอนามัย นําขอมูลจากแหลงขอมูลท้ังหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดสวนการตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อ่ืนๆถามี) 

2. มาตรฐานบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  
Friendly  hospital ) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรม
อนามัย 

อัตราสวนการ
ตายมารดาตอ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน 

24.23 24.26 23.75 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยหญิงพิมลพรรณ ตางวิวัฒน   หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904435     โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 02-5904427          E-mail : pimolphantang@gmail.com  

2. นางนงลักษณ รุงทรัพยสิน     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904425   โทรศัพทมือถือ : 086-8997380 
โทรสาร : 02-5904427         E-mail : noi_55@hotmail.com 

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางวรรณชนก  ลิ้มจํารูญ     นักวิชาการสาธารณสุข 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904438  โทรศัพทมือถือ : 089-5465561  
โทรสาร : 02-5904427  E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  6 | P a g e  
 



หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวช้ีวัดยอย 1.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

2.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบ

พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) 

3.รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

คํานิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 

30 และ 42 เดือน ณ ชวงเวลาท่ีมีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนท่ี (Type1 มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและ Type3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

- เด็กพัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝา

ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม

อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5ดาน ท้ังเด็กท่ีตองแนะนําใหพอ

แม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยลาชา สงตอ

ทันที(1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 

- เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรอง

พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะ

กลุมท่ีแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตาม

กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 

- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง

และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ใน

การตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการ

ติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดาน

ภายใน 30 วัน(1B260) 

- เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ไมผานครบ 5 ดาน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งท่ี 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 
1B242) 

เกณฑเปาหมาย :  
1.รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 85 
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1.1 รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

1.2 รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) 

ไมนอยกวา 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

1.3 รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) 

และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค 1. สงเสริมใหเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย พรอมเรียนรู ตามชวงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็กคุณภาพของหนวยบริการทุกระดับ 
3. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักรู เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กอยางมีคุณภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ท่ี

ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

รายการขอมูล 4 D = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ท่ี

สงสัยลาชาสงตอทันที(1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)  

รายการขอมูล 5 E = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)ท้ัง

เด็กท่ีตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลว

ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 

รายการขอมูลท่ี 6 F = จํานวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝา

ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 

ดาน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและ

ไดรับการติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผาน

ครบ 5 ดานภายใน 30 วัน(1B260) 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

(ความครอบคลุม) 

= (B/A) x 100 

2. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ

สงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)  

= ((C+D)/B) x 100 

3. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบ

พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

= (E/C) x 100 

4. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

=  (F/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ไมสะสม) 
เกณฑการประเมิน : กําหนดคาเปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จ 4 ตัวชี้วัด ดังนี ้ 
ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

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

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) 

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

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยลาชา  

(ตรวจครั้งแรก)   ไมนอยกวา 

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

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้ง

แรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไมนอยกวา 

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

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 
 

วิธีการประเมินผล :  ใชขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  

ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  

*การดึงขอมูลจาก HDC ตองรอการบันทึกขอมูลสมบูรณ อยางนอย 45 วัน 

เอกสารสนับสนุน :  1. ฐานขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  
3. คูมือนักสงเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเรงรัด ประจําโรงพยาบาล  
4. คูมือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสและ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)    
    และ คูมือ DSPM ฉบับพอแม (ครอบครัว) (เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส) 
5. คูมือมิสนมแม  
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6. คูมือเฝาระวังการควบคุมการสงเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
7. คูมือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
Baseline  

data* 

หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

1.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 

และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคดักรอง

พัฒนาการเด็ก (ความครอบคลมุ) *

(HDC 2560) 

80.5 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 

ไมมี

ขอมูล 
80.5 

2.รอยละเด็กท่ีไดรับการคัดกรอง

พัฒนาการและพบพัฒนาการสงสยั

ลาชา **(HDC 2560)  

16.0 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
12.0 16.0 

3. รอยละของเด็กท่ีไดรบัการคดั

กรองพัฒนาการพบพัฒนาการ

สงสัยลาชา และไดรับการติดตาม*

(HDC 2560) 

73.3 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
57.0 73.3 

4.รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มี

พัฒนาการสมวัย*(HDC 2560) 
95.8 รอยละ 

ไมมี

ขอมูล 
90.6 95.8 

*ผลงาน HDC ตค 2559 – กย 2560 ณ. 12 พย.2560 

หมายเหตุ : การตั้งคาเปาหมายป 2561 ท่ีรอยละ 85 คิดจากขอมูลทางวิชาการ พบวา 

 1. เด็กท่ีมีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental Disabilities) มีคาประมาณ

อยูท่ี รอยละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาพบท่ีรอยละ 13.9 และประเทศ

อิสราเอลพบท่ีรอยละ 8.9 ) 

 2. มีรายงานการพบเด็กท่ีมีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental 

Disabilities) เพ่ิมข้ึนในระยะเวลา 12 ป (1997-2008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 17.1 ประเทศไตหวันพบเพ่ิมข้ึน รอยละ 20.0  

 ดังนั้นการตั้งคาเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยท่ี รอยละ 85 จึงเปนคาเฉลี่ยท่ี
อางอิงจากขอมูลดังกลาว 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูกํากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร  อธิบดีกรมอนามัย 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904049 โทรศัพทมือถือ :  
     โทรสาร :    E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทยเอกชัย  เพียรศรีวัชรา  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5918166    โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : ekachaipien@hotmail.com 
3. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5918104 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางพิมลพรรณ ตางวิวัฒน  หัวหนากลุมอนามัยแมและเด็ก  
  สํานักสงเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904426    โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02–5904427      E-mail: pimolphan.t@anamai.mail.go.th 
2. นายแพทยธีรชัย    บญุยะลีพรรณ    รองผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก 
     แหงชาติ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5918104   โทรศัพทมือถือ : 
   โทรสาร :  02–5910557  E-mail : teerboon@hotmail.com 
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ กรมอนามัย 
3. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางกิติมา   พัวพัฒนกุล                 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904405 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : puapat@yahoo.com 
2. นางประภาพรณ  จังพานิช        นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904433 โทรศัพทมือถือ : 087-0771130 
    โทรสาร : 02-5904427                   E-mail :  paporn11@gmail.com 
กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 4. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ป 
คํานิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป (สูงตามเกณฑ 
คอนขางสูง หรือสูง) เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ กรม
อนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัยโลก) โดยมีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 SD 
ของความยาว/สวนสูงตามเกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง กรมอนามัย ชุดใหม ป พ.ศ. 2558 (ขององคการอนามัย
โลก) โดยมีคาอยูในชวง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑความยาว/สวนสูง 
สูงดีสมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีความยาวหรือสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไปและมี
น้ําหนักอยูในระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน) 
สวนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ป หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงท่ีอายุ 5 ป
เต็ม ถึง 5 ป 11 เดือน 29 วัน 
1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิในครรภมารดา จนถึงอายุ 2 ป 
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง การสงเสริมโภชนาการ (อาหารหญิงตั้งครรภ 
อาหารหญิงใหนมบุตร นมแม และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ป รวมท้ังการเสริม
สารอาหารท่ีสําคัญในรูปของยา ไดแก ธาตุเหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกสําหรับหญิง
ตั้งครรภและหญิงหลังคลอดท่ีใหนมแม 6 เดือน ยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ 6 
เดือน ถึง 5 ป) รวมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เชน สุขภาพชองปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ตําบลท่ีมี
การดําเนินงานดังนี้  

1. ประเมินตนเองตามแบบประเมินตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ  
พัฒนาการสมวัย ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมสําคัญดานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา ใน 5 setting ไดแก สถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ ชุมชน อปท. ศูนยเด็กเล็ก และครอบครัว เพ่ือสงเสริมใหเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 

2. จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

3. มีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยดานโภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Cluster: PCC) 
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เกณฑเปาหมาย :  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 

61 

ปงบประมาณ 

62 

ปงบประมาณ 

63 

ปงบประมาณ 

64 

1. รอยละเด็กสูงดีสมสวน 54 57 60 63 

2. สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

  

- 

 

- 

- 

 

113 

112  
วัตถุประสงค 1. เพ่ือสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือใหมีการดําเนินงานโภชนาการแบบบูรณาการใน ANC WCC หมูบาน และศูนยเด็กเล็ก 
3. เพ่ือพัฒนาการใหบริการโภชนาการใน ANC และ WCC 
4. เพ่ือสรางความรอบรูดานโภชนาการสตรีและเด็ก 

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 0-5 ป 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนําขอมูลน้ําหนักสวนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของ   

     สถานบริการ เชน  JHCIS,  HosXP PCU  เปนตน  และสงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน    
     43 แฟม   
2) การสํารวจทุก 3 ป  

แหลงขอมูล 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  
2) หมูบาน 
3) ศูนยเด็กเล็ก 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน 
รายการขอมูล 2 A2 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูง  
รายการขอมูล 3 A3 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูง 
รายการขอมูล 4 B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ป ท้ังหมด 
รายการขอมูล 5 B2 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปท่ีชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด 
รายการขอมูล 6 B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด  
รายการขอมูล 7 B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1) ความครอบคลุมเด็กท่ีไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดความยาว/สวนสูง = (B2/ B1) × 100 

2) รอยละเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน    = (A1 / B2) × 100 
3) สวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ป            = (A2 / B3) 
4) สวนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 5 ป           = (A3 / B4) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
หมายเหตุ : นําขอมูลมาวิเคราะห ปละ 4 ครั้ง คือ งวดท่ี 1 เดือนธันวาคม งวดท่ี 2 เดือน
มีนาคม งวดท่ี 3 เดือนมิถุนายน งวดท่ี 4 เดือนกันยายน 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 51 รอยละ 52 รอยละ 53 รอยละ 54 
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ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 54 รอยละ 55 รอยละ 56 รอยละ 57 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 57 รอยละ 58 รอยละ 59 รอยละ 60 

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

รอยละ 60 รอยละ 61 รอยละ 62 รอยละ 63 
 

วิธีการประเมินผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมิน 
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วัน และการพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี 
    สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย ผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ 
    สุขภาพอําเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วัน และการพัฒนาตําบลสงเสริมเด็ก 
   อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย พรอมขอเสนอแนะของสํานักงาน 
   สาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกฝากครรภ 
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนฟนไมผุ  
   พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ 
   เด็กปฐมวัยดานโภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary  
   Care Cluster : PCC) 
5. ชุดกิจกรรมพ้ืนฐานดานโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
6. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
7. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
8. VTR มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

       *ขอมูลรายงานจาก HDC งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

ตัวช้ีวัด 
Baseline 
data* 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 46.3 รอยละ 46.3 47.4 49.5 

สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ชาย = 109.3 
หญิง=108.6 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

109.7 
109.1 

109.6 
108.9 

110 
109.4 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวนลิลิตกุล   นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 02-5904339  E-mail : nutwan65@gmail.com 
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2. นายสุพจน  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339  E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายสุพจน  รื่นเริงกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339  E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นายสุพจน  รื่นเริงกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร :  02-5904339  E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวณัฐนิช อินทรขํา  นักโภชนาการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904327 โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : 02-5904339  E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 5. เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉล่ียไมต่ํากวา 100 
คํานิยาม เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา ปท่ี 1 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ  
ความฉลาดทางสติปญญา หมายถึง ความสามารถของสมอง ในการคิด การใชเหตุผล 
การคํานวณ การเชื่อมโยง เปนศักยภาพทางสมองท่ีติดตัวมาแตกําเนิด สามารถวัดออกมา
เปนคาสัดสวนตัวเลขท่ีแนนอนได โดยเครื่องมือวัดสวนใหญจะวัดทักษะและกระบวนการ
ของสมอง เชน ความคิด ความจํา การจัดการขอมูลของสมอง เปนตน 
ความฉลาดทางสติปญญาไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน หมายถึง คาท่ีแสดงความสามารถ
ของสมองในภาพรวมซ่ึงเกิดจากการใชเครื่องมือวัดความสามารถทางสติปญญาใหได
ใกลเคียงศักยภาพจริงมากท่ีสุด โดยมีคากลางท่ีเปนมาตรฐานสากล ยุคปจจุบันท่ีคา = 100 

เกณฑเปาหมาย  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุนพัฒนาการ

และดูแลตอเนื่องดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

รอยละ 60 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุนพัฒนาการ

และดูแลตอเนื่องดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

รอยละ 70 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุนพัฒนาการ

และดูแลตอเนื่องดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

รอยละ 80 

ระดับสติปญญา 
เฉลี่ยไมต่ํากวา 100 

 
วัตถุประสงค 1. ทราบถึงสถานการณความฉลาดทางสติปญญาของเด็กไทย 

2. เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางสติปญญาเด็กไทย 
ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา ปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ป 2560 : จากรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กลาชา 
ป 2561 – 2563 : จากรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรกรม  
                       สุขภาพจิตในชวงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ป 2564 : จากการสํารวจระดับสติปญญาเด็กชั้น ป.1 ท่ัวประเทศ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย ป 2564, 2569, 
2574, และ 2579 (สํารวจทุก 5 ป) 
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รายการขอมูล 1 A = ผลรวมของคะแนน IQ ของเด็กนักเรียนไทยกลุมตัวอยาง 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยท่ีเปนกลุมตัวอยางในปท่ีสํารวจ 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

ติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเนื่องดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 60 

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

- - - เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุน

พัฒนาการและดูแล
ตอเนื่องดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 70 

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

- - - เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการ
ติดตามกระตุน

พัฒนาการและดูแล
ตอเนื่องดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 80 

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

- - - ระดับสติปญญาเฉลี่ย 
ไมต่ํากวา 100 

 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการสํารวจระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทย 
เอกสารสนับสนุน :  - บทความฟนฟูวิชาการ: การสํารวจระดับสติปญญาเด็กไทยในสองทศวรรษท่ีผานมา 

วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย ปท่ี 20 ฉบับท่ี 2 ป 2555 
- รายงานการสํารวจระดับสติปญญา และความฉลาดทางอารมณ ป 2554 และ 2559.             

กรมสุขภาพจิต 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
คาเฉลี่ยของระดับ
สติปญญาเด็กไทย 

- - - 98.23 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยหญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :02-2488900 โทรศัพทมือถือ : 081-8605945 
       ตอ 70902,70305 
    โทรสาร : 02-2488903  E-mail : ampornbenja@yahoo.com 
2. แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ  นายแพทยชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2488900  โทรศัพทมือถือ : 086-7889981 
       ตอ70390 
    โทรสาร : 02-6402034  E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุมยุทธศาสตรและคุณภาพ สํานักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1.แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ    นายแพทยชํานาญการ 
  โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2488900  โทรศัพทมือถือ :  086-7889981 
         ตอ 70390 
  โทรสาร : 02-6402034   E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุมยุทธศาสตรและคุณภาพ สํานักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 6. รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 
คํานิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม 

– 14 ป 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3)   
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน มีคาต่ํากวา – 2 S.D. 
แสดงวาเด็กเติบโตไมดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปวยบอยๆ 
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ข้ึนไปโดยใช
กราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ป 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ํากวา -2 
S.D. แสดงวาเด็กมีน้ําหนักนอยกวาเด็กท่ีมีสวนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป เม่ือเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ป 2542  มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 SD ของสวนสูงตาม
เกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
กรมอนามัย ป 2542 มีคาระหวาง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
เด็กสูงดีสมสวน หมายถึง  เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป และมีน้ําหนักอยู
ในระดับสมสวน (ในคนเดยีวกัน) 
สวนสูงเฉล่ีย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ 
12 ปเต็ม ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน) 

เกณฑเปาหมาย  :  
ตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 

61 
ปงบประมาณ 

62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ  

64 
1. รอยละเด็กวัยเรียน (6-

14 ป) สูงดีสมสวน 
68 70 72 74 

2. สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 12 ป 
  - เด็กชาย (เซนติเมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 

 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหเด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 6-14 ป ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษา

ตอนตน ม.1-ม.3 ) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบฐานขอมูล 43 แฟม กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

สุมสํารวจภาวะโภชนาการรวมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ป 
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แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตรและแผนงาน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การสํารวจภาวะโภชนาการรวมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ป 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน 
รายการขอมูล 2 A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะผอม 

รายการขอมูล 3 A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเริ่มอวนและอวน 

รายการขอมูล 4 A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท่ีมีภาวะเตี้ย 

รายการขอมูล 5 A5 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรชายอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง  

รายการขอมูล 6 A6 = ผลรวมของสวนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ป ท่ีไดรับการวัดสวนสูง 

รายการขอมูล 7 B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปท่ีชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงท้ังหมด 

รายการขอมูล 8 B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ป ท้ังหมดในโรงเรียน 
รายการขอมูล 9 B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด  
รายการขอมูล 10 B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปท่ีไดรับการวัดสวนสูงท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. รอยละเด็กอายุ 6-14 ป สูงดีสมสวน                = (A1/B1) x 100 

2. รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะผอม     = (A2/B1) x 100 
3. รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเริ่มอวนและอวน = (A3/B1) x 100 
4. รอยละเด็กอายุ 6-14 ป มีภาวะเตี้ย      = (A4/B1) x 100 
5. ความครอบคลุม                             = (B1/B2) x 100 
6. สวนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 12 ป              = (A5/B3) 
7. สวนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 12 ป             = (A6/B4) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
(วิเคราะหและสรุปผล ปละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บขอมูล 2 ภาคเรียน คือ : 
ภาคเรียนท่ี 1 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูลเดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.  
                 สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค. 
ภาคเรียนท่ี 2 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.    
                 สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ.) 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

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

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

 70  70 

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

 72  72 

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

 74  74 
 

สํารวจเพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐาน (Baseline data) 
ท่ีแสดงใหเห็นแนวโนม
ภาวะทุพโภชนาการโดย
ภาพรวม 
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วิธีการประเมินผล :  1.จังหวัดมีการดําเนินงานดังนี้ 
   1.1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดี     
สมสวน การปองกันและแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและดําเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน และแกไขปญหาทุพ
โภชนาการ (ผอม อวน เตี้ย )  
        - รณรงคดื่มนมจืด ปละ 2 ครั้ง วันเด็กแหงชาติและวันดื่มนมโลก 
 - พัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการ 
 - กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค เพ่ือสงเสริมการบริโภคผัก 
นม ไขท่ีเปนรูปธรรม 
        - จัดมหกรรมกระโดดโลดเตนเลนสนุกเพ่ือเด็กไทยสูงสมสวนแข็งแรง IQ EQ ดี 
    1.3 คัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงสงตอสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันใหมีโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ อยางนอย 3 แหง 
    1.5 ติดตาม ควบคุม กํากับใหหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายงานขอมูลสถานการณ
ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน Template   
ปละ 2 ครั้ง พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและความครอบคลุม คือ : 
        ภาคเรียนท่ี 1 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค. 
        ภาคเรียนท่ี 2 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
  1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดสงศูนยอนามัยเขต              
ตามรายไตรมาส ไดแก 
        - จํานวนโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ 
        - จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเตน
เลนสนุก 
        - จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเตนเลนสนุก 
        - รายงานจํานวนเด็กกกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการคัดกรอง สงตอ สถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนยอนามัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
      2.1 รายงานงานผลการดําเนินงานสงสวนกลาง รายไตรมาส 
      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและ
เทียบเคียงกับคาเปาหมายในระบบรายงาน HDC 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข    
    และคลินิก DPAC 
2. คูมือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
3. แนวทางการควบคุมปองกันภาวะอวนในเด็กนักเรียน 
4. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุนสวยดวยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
5. หนังสือผักผลไมสีรุง 
6. หนังสือเมนูผักกุกนอย 4 ภาค 
7. แนวทางสงเสรมิกิจกรรมทางกายในโรงเรียน  
8. สื่อสิ่งพิมพและวิดิทัศนกิจกรรมทางกายสําหรับเด็กวัยเรียน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

ปอ่ืนๆ 2557 2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ป  
สูงดีสมสวน 

รอยละ 
- 

- 65 64.5 65.1 

เด็กอายุ 6-14 ป 
ผอม 

รอยละ 
- 

- 5.2 -  

เด็กอายุ 6-14 ป 
อวน  

รอยละ 17.0 (พ.ศ. 
2560) 

8.8 9.5 12.4 11.2 

เด็กอายุ 6-14 ป เตี้ย รอยละ  - 7.5 - 5.1 
สวนสูงเฉลี่ยอายุ 12 
ป* 
วัดผลท่ีป 2564 

เซนติเมตร 
ชาย = 148.2 
หญิง = 151.1 

- - - - 

หมายเหตุ : *ขอมูลสวนสูงเฉลีย่ จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดย
การตรวจรางกาย  
                 ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2551-2 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 
 

1. แพทยหญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904329    โทรศัพทมือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339               E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง  นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904334    โทรศัพทมือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339-0               E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. ดร.นภัสบงกช  ศุภะพิชน                 นักวิชาการชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904590    โทรศัพทมือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584           E-mail : suppich_2@hotmail.com 
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุนและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904336 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 
 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904334 โทรศัพทมือถือ :   
โทรสาร : 02-5904339  E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 

กลุมสงเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
2. นางสาวสุรียรัตน พิพัฒนจารุกิตติ์ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904336 โทรศัพทมือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
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3. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904590    โทรศัพทมือถือ :   
    โทรสาร : 02-5904584               E-mail :got_achi@hotmail.com 
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุนและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 7. รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติข้ึนไป 
คํานิยาม เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษา ปท่ี 1 ในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดนและสังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ  
ความฉลาดทางอารมณ หมายถึง ความพรอมทางอารมณท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
ราบรื่น โดยรูจักอารมณตนเองและผูอ่ืน แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผูอ่ืน อดทนและ
รอคอยได มีน้ําใจ รูจักให รูจักแบงปน รูวาทําผิด หรือยอมรับผิด พรอมท่ีจะพัฒนาตน
ไปสูความสําเร็จ โดยมีความกระตือรือรน สนใจใฝรู และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
พรอมทําใหตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุนใจ และความสนุกสนานราเริง 
ความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติหรือสูงกวา หมายถึง คาคะแนนท่ีบงบอกวา
เด็กมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติข้ึนไป จากการประเมินดวยแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณเด็กอายุ  6-11 ป (ฉบับยอ) 

เกณฑเปาหมาย 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70  
วัตถุประสงค 1. ทราบถึงสถานการณความฉลาดทางอารมณของเด็กไทย 

2. เปนแนวทางไนการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณเด็กไทย 
ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กนักเรียนไทยท่ีกําลังศึกษาอยูระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนและสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล การสํารวจ 
แหลงขอมูล ขอมูลจากการรายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณของเด็กนักเรียนไทย ป 2564, 

2569, 2574, และ 2579 (สํารวจทุก 5 ป) 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนเด็กนักเรียนไทยกลุมตัวอยางท่ีมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติหรือ     

      สูงกวา 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กนักเรียนไทยท่ีเปนกลุมตัวอยางในปท่ีสํารวจ 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รอยละ 70 

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

- - - รอยละ 70 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รอยละ 70 

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

- - - รอยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณของเด็กนักเรียนไทย 
เอกสารสนับสนุน :   รายงานผลการสํารวจความฉลาดทางอารมณของเด็กนักเรียนไทย ป 2559 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กท่ีมีความ
ฉลาดทาง

อารมณอยูใน
เกณฑปกติ
หรือสูงกวา 

รอยละ 79.9   
(13 จังหวัด) 

- 77.1 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยหญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ       ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :02-2488900 ตอ70902, 70305  โทรศัพทมือถือ : 081-8605945 
    โทรสาร : 02-2488903        E-mail: ampornbenja@yahoo.com 
2. แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ             นายแพทยชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2488900 ตอ 70390  โทรศัพทมือถือ : 086-7889981  
    โทรสาร : 02-6402034        E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุมยุทธศาสตรและคุณภาพ สํานักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง)  

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. แพทยหญิงจันทรอาภา สุขทัพภ     นายแพทยชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2488900 ตอ 70390 โทรศัพทมือถือ : 086-7889981 
   โทรสาร : 02-6402034    E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุมยุทธศาสตรและคุณภาพ สํานักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 8. รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) 
คํานิยาม กลุมอายุ 0-12 ป หมายถึง กลุมเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรียนประถมศึกษาท้ังท่ีปกติและมี

ความพิการ 
ฟนดีไมมีผุ หมายถึง ผูท่ีมีฟนน้ํานมหรือฟนแทในชองปากท่ีปกติ หรือผุและไดรับการรักษา
แลว โดยไมมีความจําเปนตองอุด ถอน รักษาคลองรากฟน หรือบูรณะอ่ืนใดอีก 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 54 รอยละ 56 รอยละ 58 รอยละ 60 
 

วัตถุประสงค เพ่ือควบคุมโรคในชองปากและลดการสูญเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กกลุมอายุ 12 ป 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เจาหนาท่ีหนวยบริการบันทึกขอมูลในแฟม Service และ Dental ในฐานขอมูล 43 แฟม 

แหลงขอมูล ฐานขอมูล 43 แฟมรวบรวมโดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
หรือ ระบบเฝาระวังทันตสุขภาพ ของสํานักทันตสาธารณสุข (ท.02) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนเด็กกลุมอายุ 12 ปท่ีปราศจากฟนผุ (Caries free) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กกลุมอายุ 12 ปท่ีไดรับการอุดฟนและไมมีฟนผุหรือฟนถูกถอน  
รายการขอมูล 3 C = จํานวนเด็กกลุมอายุ 12 ปในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับการตรวจฟน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A+B)/C x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : เปนขอมูลสภาวะท่ีมีการสํารวจปละครั้ง 
ป 2561 : A : Caries free จากป 2560 เพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 1สําหรับจังหวัดท่ีไมถึงเปาหมาย  
                 สวนจังหวัดท่ีมี Caries free รอยละ 51 ข้ึนไปตอง ไมลดลง 
ป 2561-2564 : รอยละเด็ก 6-12 ป ไดรับบริการทันตกรรม  (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) 
                     รอยละเด็ก 12 ป ฟนดีไมมีผุ (Cavity  free) (รอบ 12 เดือน) 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน 
(Cavity  free) 

15 30 45 54 
 
ป 2562 :  

รอบ 3 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน 
(Cavity  free) 

15 30 45 56 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน 

(บริการทันตกรรม) 
รอบ 6 เดือน 

(บริการทันตกรรม) 
รอบ 9 เดือน 

(บริการทันตกรรม) 
รอบ 12 เดือน 
(Cavity  free) 

15 30 45 58 
 
ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บริการทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน 
(Cavity  free) 

15 30 45 60 
 

วิธีการประเมินผล :  สํารวจสุขภาพชองปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ป ฟนดีไมมีผุ) 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนป 2561 ดังนี้ 

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 –กุมภาพันธ 2561) : ติดตามกิจกรรมสําคัญ 

  รอยละ เด็ก 6 - 12 ป ไดรับบริการทันตกรรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

10 15 20 25 30 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 –กรกฏาคม 2561)  ผลงาน  
  รอยละเด็กกลุมอายุ 12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
52 53 54 55 56  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขประจําป 2560 

2. มาตรฐานการทํางาน (Quality standard) การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคดาน 

    ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2559 

3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูดานทันตสุขภาพ   

4. หนังสือสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 7 ป พ.ศ.2555 

5. คูมือประเมินเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนฟนดี 

6. คูมือสรางความเขมแข็งโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 

7. เอกสารเครือขายเด็กไทยฟนดี ชวนกันแปรงฟน 

8. คูมือ แนวทางการดําเนินงานสงเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC 

    คุณภาพ  ศพด.คุณภาพ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ

ปงบประมาณ 

2558 2559 2560 

กลุมอายุ 12 ปไมมีฟนผุ รอยละ 50.6 50.5  
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ทันตแพทยหญิงกันยา  บุญธรรม  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904204 โทรศัพทมือถือ : 081-8028978 
    โทรสาร : 02-5904203   E-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  27 | P a g e  
 



2. นางอมราภรณ  สพุรรณวิวัฒน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904215 โทรศัพทมือถือ : 081-7012350 
    โทรสาร : 02-5904203   E-mail : ammablue@gmail.com 
กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวณัฐมนัสนันท ศรีทอง  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904217  โทรศัพทมือถือ : 087-4977907 
    โทรสาร : 02-5904203   E-mail : dentdata@gmail.com 
2. นางสาวถิรวรรณ รานวล  

โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-5904213  โทรศัพทมือถือ : 087-9692995 
    โทรสาร : 02-5904203    E-mail :  namkajeab2012@gmail.com 
กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

คํานิยาม จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ        

15-19 ป 1,000 คน 

เกณฑเปาหมาย : 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ไมเกิน 40 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 38 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 36 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 34 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 
 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูหญิงอายุ 15 – 19 ป ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหวางปท่ีทําการเก็บขอมูล 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลการคลอดของผูหญิง อายุ 15 – 19 ป จากขอมูลในระบบ Health 

Data Center (HDC) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นํามาปรับกับคาสัดสวน

ระหวางขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎรปท่ีผานมาและขอมูลอัตราการ

คลอดในระบบ HDC ในปท่ีผานมา เพ่ือใหไดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

(HDC adjusted) สําหรับใชในการรายงานผลงาน 

แหลงขอมูล 1.ฐานขอมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย  

2.ฐานขอมูล HDC ขอมูลตัวชี้วัดการเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)   
ดูขอมูลจากจํานวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการสํารวจ Type Area=1,3)  

รายการขอมูล 3 A2 : คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานทะเบียนราษฎร ป
ท่ีผานมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC 

รายการขอมูล 4 B2 : อัตราการคลอด (ทําเปนอัตราคงท่ีของท้ังป) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 1 ป 2561 X 4 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ป 2561 X 4/2 
ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 ป 2561 X 4/3 
ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC = (A1/B1)  X 1,000 

2.Adjusted = A2xB2 
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ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ 2561)   

= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสท่ี 1  (HDC adjusted) 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)  

= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3  (HDC adjusted) 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561 : 

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

40 40 40 40 

ป 2562 :  

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

38 38 38 38 

ป 2563 : 

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

36 36 36 36 

ป 2564 : 

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

34 34 34 34 
 

วิธีการประเมินผล :  ใชขอมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 

2. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ (พ.ศ. 2560-

2569) 

3. มาตรฐานบริการท่ีเปนมิตรกับวัยรุน(ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมินตนเอง 

4. คูมือกาวสูอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

5. คูมือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแมวัยรุน 

6. คูมือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

7. คูมือพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิง 15-19 ป 

อัตราตอ
จํานวน

ประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ป 
1,000 คน 

 

47.9 44.8 42.5 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยบุญฤทธิ์ สุขรัตน  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904242 โทรศัพทมือถือ : 081-8866276 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com 
2. นางปยะรัตน  เอ่ียมคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904166 โทรศัพทมือถือ : 089-7627339 
    โทรสาร : 02-5904163  E-mail : am-piyarat@hotmail.com 
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1 นางปยะรัตน  เอ่ียมคง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904166 โทรศัพทมือถือ : 089-7627339 

โทรสาร : 02-5904163   E-mail : am-piyarat@hotmail.com 
2. นางสาวอารีรัตน จันทรลําภู   นักวิชาการคอมพิวเตอร  

โทรศัพท่ีทํางาน : 02-5904167  โทรศัพทมือถือ : 089-7627339 
โทรสาร : 02-5904163   Email : poppysunko.j@gmail.com 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 3. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยทํางาน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 10. รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวลกายปกต ิ
คํานิยาม วัยทํางาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ป 0 เดือน 0 วัน – 44 ป 11 เดือน 29 วัน               

ท่ีมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ไดแก รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง โดยมีคาดัชนีมวลกายอยูในชวง 
18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคํานวณจาก น้ําหนัก (กก.) / สวนสูง (ตรม.) 
ผูนําดานสุขภาพ (Health leader) ผูท่ีมีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสามารถ
กระตุนใหบุคคลอ่ืนๆในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการมีสุขภาพท่ีดี ดานการเปน
ผูนําการสรางสุขภาพ 

เกณฑเปาหมาย :  
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รอยละ 55 รอยละ 56 รอยละ 57 รอยละ 58 
 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทํางานใหมีสุขภาพดี 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชานชนวัยทํางานอายุ 30 ป 0 เดือน 0 วัน – 44 ป 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เชน  JHCIS,  

HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตามโครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 
แหลงขอมูล Health data center (HDC) 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ป 0 เดือน 0 วัน – 44 ป 11 เดือน 29 วัน           

      ท่ีมีดัชนีมวลกายปกติท่ีชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงท้ังหมด 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ป 0 เดือน 0 วัน – 44 ป 11 เดือน 29 วัน          

      ท่ีชั่งน้ําหนักวัดสวนสูงท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน 
ป 2561: 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 55 

 
ป 2562: 

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

 
ป 2563: 

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

    
 

วิธีการประเมินผล :  การตรวจราชการแตละจังหวัดและนิเทศศูนยอนามัย และเปรียบเทียบขอมูลในระบบ
HDCกับคาเปาหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1.โรคอวนลงพุง 7.ออกกําลังกายในคนอวน 

2.พิชิตอวน พิชิตพุง 8. แนวทางการสรางผูนําสุขภาพ 
3. ดูแลหุนสวยดวยตนเอง 9. เดินข้ึนบันไดโอกาสทองของสุขภาพ 
4. ขยับกับกิน 10.องคความรู ทฤษฎีการสราง

พฤติกรรมสุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุนสวยหนาใส 11. ออกกําลังกายในวัยทํางาน 
6. ประชุมไดผล คนไดสุขภาพ 12. การเดินนี้ไซร ไมใชธรรมดา 

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

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559 2560 
วัยทํางานอายุ 
30-44 ป มี
คาดัชนีมวล
กายปกติ รอย
ละ 54.08 

รอยละ 54.75 
(ปชก 
7.8 
ลค.) 

52.54 
(ปชก  

5.7 ลค.) 

54.08 
(ปชก 10  

ลค ณ 9 กย.
59) 

51.44 
(ปชก 10  

ลค 
ณ 8 ตค.59) 

51.80 
(ปชก 6.7 
ลค. ณ 25 
กย.60) 

 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยหญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผูอํานวยการสํานักโภชนาการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904328 โทรศัพทมือถือ : 081-4211411 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : napavkul@gmail.com    
2. นายแพทยอุดม  อัศวุตมางกุร  ผูอํานวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน  : 02-5904587 ทรศัพทมือถือ :  081-3776623 
    โทรสาร : 02-5904587  E-mail : udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นางวสุนธรี  เสรสีุชาติ    นักโภชนาการชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904307-8 โทรศัพทมือถือ : 084-9162564 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
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4. นางสาวสุพิชชา วงคจันทร    กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904413     โทรศัพทมือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584             E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผานระบบ KISS) 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวสุพิชชา วงคจันทร  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904413   โทรศัพทมือถือ : 086-3323600 
    โทรสาร : 02-5904584              E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 
กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
2. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904307-8 โทรศัพทมือถือ : 098-2639591 
    โทรสาร : 02-5904339  E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 11. รอยละของตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ 
คํานิยาม ระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน        

ผานเกณฑ หมายถึง มีการดําเนินงานครบองคประกอบ 7 ขอ ดังนี้ 
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปญหาสุขภาพ และมีขอมูลผูสูงอายุท่ีจําเปนตอง

ไดรับการสงเสริมสุขภาพและการดูแลชวยเหลือระยะยาว 
2. มีชมรมผูสูงอายุผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
3. มีผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ (Care manager) ผูดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ        

(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีบานท่ีมีคุณภาพ (Home Health Care) จาก

สถานบริการสูชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอ
ครอบครัว 

5. มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล 
6. มีระบบการดูแลผูสูงอายุ กลุมติดบาน กลุมติดเตียง โดยทองถ่ิน ชุมชน มีสวนรวม

และมีแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care plan) 
7. มีคณะกรรมการ (ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ) บริหารจัดการดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนตําบล 
หมายเหตุ : ผานเกณฑ หมายถึง ผานองคประกอบทุกขอ 

- ชมรมผูสูงอายุท่ีผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผูสูงอายุท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีตําบล Long Term Care และผานเกณฑชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 

- มีบริการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ปองกันโรคในชองปากตามชุดสิทธิประโยชนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

มาตรการสําคัญ (PIRAB) ท่ีทําใหตัวช้ีวัดบรรลุผล :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใชกลไกคณะกรรมการรวม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขับเคลื่อน LTC ” ใน

สวนกลางและคณะกรรมการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี พชอ. และกลไกชมรมผูสูงอายุ
คุณภาพ 

I : - ประสานแหลงเงินทุน (สปสช. สสส. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) เพ่ือสนับสนุนการ   
      ดูแลผูสูงอายุในชุมชน  
    - สนับสนุนการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Care Giver)  
    - จัดพิมพคูมือการอบรมหลักสูตร CG 
    - พัฒนาหลักสูตร CM   

- พัฒนาระบบฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
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    - สราง พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
    - พัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงาน Active Aging อําเภอตนแบบเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
    - จัดทําชุดความรูดานอนามัยสิ่งแวดลอมและการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับ 
      ผูสูงอายุและการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุในรูปแบบ Application  
    - การสงเสริมสุขภาพและปองกันภาวะสมองเสื่อม ผาน Application สูงวัยสมองดี  
    - จัดทําชุดความรูการจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะของกลุม  
      ผูสูงอายุ เชน ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
    - จัดทําเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดลอมในท่ีพักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ รูปแบบ    
      Application 
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุและแนวทางการจายเงินตาม    
       ชุดสิทธิประโยชน และมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ   
     - ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและดูแล  
       ผูสูงอายุในชุมชน 
     - ควบคุม กํากับ และติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน 
A : - ชี้นําดานขอมูลและงานวิจัย ดานการสงเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุ  
     - สรางการสื่อสารสาธารณะท่ีเขาถึงงายรวมกับเครือขาย เพ่ือ “สังคมไทยเปนสังคม 
       แหงความกตัญูรูคุณ ไมทอดท้ิงผูสูงอายุ 
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long  Term  Care) /ระบบดูแล 
       ผูสูงอายุ 3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สราง พัฒนา   
       ทีมนําในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver  
       และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 
     - สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุ Health Literacy เพ่ือเปนสังคม   
       Health Literated Society 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 95 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการประเมินคัดกรอง ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพดูแลระยะยาว
ตามศักยภาพของผูสูงอายุ เขาถึงชุดสิทธิประโยชนอยางถวนหนาและเทาเทียม 
2. เพ่ือใหผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง ไดรับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหนวย 
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ใหบริการดูแลดานสุขภาพถึงท่ี
บานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอตามปญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชนโดยการมีสวน
รวมของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี
เขาถึงบริการอยางถวนหนาและเทาเทียม เปนการสรางสังคมแหงความเอ้ืออาทร และ
สมานฉันท 
3. สามารถลดภาระงบประมาณคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐ ความแออัดในสถานพยาบาล 
ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู ดูแลผูสูงอายุควบคูไปกับการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอท่ัวประเทศ 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  36 | P a g e  
 



วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. พ้ืนท่ีจังหวัด รายงานทาง E-mail หรือ ระบบการรายงานขอมูล Long Term Care  
   ใหกับศูนยอนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนยอนามัย 
   กลุมชาติพันธุ ชายขอบและแรงงานขามชาติ ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนยอนามัยท่ี 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ   

ชายขอบและแรงงานขามชาติ รายงานขอมูลใหสํานักอนามัยผูสูงอายุ (หนวยงาน
เจาภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

แหลงขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ศูนยอนามัยท่ี 1-12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง /ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ  
   ชายขอบและแรงงานขามชาติ 
3. สํานักอนามัยผูสูงอายุ และ Cluster กลุมวัยผูสูงอาย ุ

รายการขอมูล 1 A = จํานวนตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)     
      ในชุมชนผานเกณฑ 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนตําบลท้ังหมดในประเทศไทย 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 :   

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

ป 2562 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 รอยละ 70 

ป 2563 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 80 

ป 2564 :   
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 95 

 

วิธีการประเมินผล :  1. พ้ืนท่ีจังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานขอมูล Long Term Care  
    ใหกับศูนยอนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
    ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบและแรงงานขามชาติ ตามรอบการรายงาน 
    3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนยอนามัยเขต ท่ี 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ  
   ชายขอบและแรงงานขามชาติ รายงานขอมูลใหสํานักอนามัยผูสูงอายุ (หนวยงาน 
   เจาภาพหลัก) ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ 
   ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนในพ้ืนท่ีตําบล Long Term Care 
2. คูมือกลยุทธการดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวกับตําบลตนแบบ 
3. คูมือแนวทางการประเมิน ADL 
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4. คูมือการประเมินผูสูงอายุท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลชวยเหลือระยะยาว โดย 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
5. คูมือแนวทางการฝกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

 

Baseline 
data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

รอยละของ
ตําบลท่ีมีระบบ
การสงเสริม
สุขภาพดูแล
ผูสูงอายุระยะ
ยาว LTC ใน
ชุมชนผาน
เกณฑ 

รอยละ  13.43 
(ทุกตําบลท่ัว

ประเทศ) 

27 
(ทุกตําบลท่ัว

ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหตุ :
เฉพาะตําบล  

นํารอง
โครงการ LTC 
1,067 ตําบล) 

81.2 
(หมายเหตุ 
:เฉพาะ

ตําบลท่ีเขา
รวม

โครงการ 
LTC 4,469 

ตําบล) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูกํากับตัวช้ีวัด 
1. นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร  อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904049 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :         E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทยอรรถพล  แกวสัมฤทธิ์     รองอธิบดีกรมอนามัย            
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904072   โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail :  attapon2008@gmail.com 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผูประสานงานตัวช้ีวัด 
1. นายแพทยกิตติ  ลาภสมบัติ  ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ  

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904503 โทรศัพทมือถือ : 081-6829668 
โทรสาร : 02-5904500   E-mail : kittilarp@yahoo.com 

2. นางวิมล บานพวน    รองผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904509 โทรศัพทมือถือ : 097-2419729 
โทรสาร : 02-5904500  E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางรัชนี   บุญเรืองศร ี
โทรศัพทท่ีทํางาน 02-5904504 โทรศัพทมือถือ : 099-6165396 
โทรสาร :     E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th 

กลุมคุมครองสุขภาพผูสูงอายุและความรวมมือระหวางประเทศ 
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904504 โทรศัพทมือถือ : 081-4543563 
    โทรสาร :         E-mail:orawannee.a@anamai.mail.go.th 
กลุมบริหารยุทธศาสตร สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพ 12. รอยละของ Healthy Ageing 
คํานิยาม • ผูสูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซ่ึงมี

อายุตั้งแต 60 ปบริบูรณข้ึนไป 

• Healthy Ageing หมายถึง การเปน ผูสูงอายุท่ีปราศจากโรค และรวมถึงการมี
ความสามารถในการใชรางกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระบวนการชราท่ีเกิดข้ึน ใหทํางานไดอยางเหมาะสม ท้ังนี้ ในท่ีนี่หมายความถึงผูสูงอายุท่ีมี
ศักยภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม (ท่ีมา: 
WHO, ACTIVE AGEING: A POLICY FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy 
Ageing ดวยองคประกอบตอไปนี้ (Indicators for healthy ageing – a debate, 
Int.J.Environ. Res. Public Health 2013.) 

1. A comprehensive assessment of resources 
2. Diseases and complaints 
3. Cognitive and functional capacities 
4. Limitations and disability 

โดยสามารถอธิบายแตละองคประกอบของ  Healthy ageing ไดดังนี้: 
1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะ

สุขภาพผูสูงอายุ ซ่ึงจะไดจากการคัดกรอง/ประเมิน (ดําเนินการตามแบบคัดกรองและ
ประเมินสุขภาพผูสูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ดวยแนวทาง “คูมือการคัด
กรอง/ประเมินผูสูงอายุ” กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น  
1.1 คัดกรองปญหาสําคัญและโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ ไดแก เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพชองปาก สุขภาวะ   
ทางตา  

1.2 คัดกรองกลุม Geriatric Syndromes ไดแก สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศรา     
ขอเขาเสื่อม ภาวะหกลม การกลั้นปสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปญหาการนอน 

1.3 ประเมินสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการดูแล ไดแก การประเมินความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรอง
ผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลระยะยาว  

2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการ
ทํางานของรางกาย  

3. Diseases and complaints หมายถึง โรคและความเจ็บปวยท่ีเปนปญหาสําคัญ      
ในผูสูงอายุ ท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวเกิดผลกระทบในวงกวาง และเปนภาระ (Burden) 

4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันพ้ืนฐาน (Activities of daily living: ADL) 
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เกณฑเปาหมาย : ดําเนินการตามขอ 1 – 5 ตามเกณฑ และองคประกอบตอไปนี้ 
ขอ องคประกอบ ปงบประมาณ 

61 
ปงบประมาณ 

62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 
1 รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการ

คัดกรอง/ประเมินสุขภาพ 
(ดําเนินการครบทุกประเด็น 
และยอดคัดกรองสะสม) 

มีฐานขอมูล
สถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุ ไมนอย
กวารอยละ 60 

มีฐานขอมูล
สถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุ  
ไมนอยกวา    
รอยละ 70 

มีฐานขอมูล
สถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุ  
ไมนอยกวา        
รอยละ 80 

มีฐานขอมูล
สถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
ครอบคลุม 100 
(สะสม) 

2 อัตราของผูสูงอายุท่ีมีความ
เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม 

มีสถานะผูสูงอายุ
ท่ีมีความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อม   

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 61 

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 62 

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 63 

3 อัตราของผูสูงอายุท่ีมีความ
เสี่ยงภาวะหกลม 

มีสถานะผูสูงอายุ
ท่ีมีความเสี่ยง
ภาวะหกลม 

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 61 

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 62 

นอยลง หรือคงท่ี 
เม่ือเทียบกับป 63 

4 รอยละของผูสูงอายุท่ีสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดในการทํา
กิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน 

เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี 
จากป 60 

เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี 
จากป 61 

เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี 
จากป 62 

เพ่ิมข้ึนหรือคงท่ี 
จากป 63 

5 มีการดําเนินจัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในสถานบริการ
สุขภาพ 
(ระดับจังหวัด) 

-รพท/ศ  = 1 
แหง และ 
- รพช. อยางนอย 
1 แหง 

-รพท/ศ = 1 แหง 
และ 
-รพ.ช อยางนอย 
รอยละ 25 

-รพท/ศ  = 1 
แหง และ 
-รพ.ช อยางนอย 
รอยละ 50 

-รพท/ศ  = 1 
แหง และ 
-รพ.ช อยางนอย 
รอยละ 75  

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพ่ือมีขอมูลสถานะสุขภาพผูสูงอายุท่ี
เปนระบบ ติดตามได แมนยํา ถูกตองตามหลักวิชาการ 
2. เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ดูแลรักษา และฟนฟู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกับสภาพปญหาของผูสูงอายุ 
3. เพ่ือนําไปสูผลท่ีคาดหวัง คือชวยลดภาระความหลากหลายและซํ้าซอนดานคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลของผูสูงอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน (ผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณข้ึนไป)  
วิธีการจัดเก็บขอมูล มีชองทางการดําเนินการ หลากหลาย ดังนี้ 

1. บันทึกขอมูลในระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data 
2. ระบบการคียผลรายงานขอมูล 43 แฟม ในรหัส special pp (สนย.) 
3. ระบบรายงาน Health data center report (ขอมูลสรุปจาก 43 แฟม) 
4. การจัดเก็บดวยระบบ Manual (เก็บเปนขอมูลดิบ) 
5. อ่ืนๆ ตามศักยภาพและความจําเปนของเจาหนาท่ีในการดําเนินการ 

แหลงขอมูล จากการดําเนินการตามวิธีการจัดเก็บขอมูล 1-5 โดย 
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. รพท. ศ/ รพช.  
3. รพ.สต. 

รายการขอมูล 1 A = ระดับความสําเร็จ/การดําเนินการตามเกณฑ 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : ดําเนินการตามเกณฑเปาหมาย ขอ 1 – 5 (ครบทุกขอ) 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

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

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

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

วิธีการประเมินผล :  - เขต/ สสจ. ผลักดันและสรางความเขาใจข้ันตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของ
นโยบาย เพ่ือแปลงสูการปฏิบัติในแตละระดับอยางเหมาะสม 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบขอมูลสรุปรวม (Summary data) ผานชองทาง
ระบบฐานขอมูลของกระทรวงฯ ไดแก ระบบ 43 แฟม, Health data center report ฯ 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบขอมูลการคัดกรองและติดตามการ
ดําเนินการไดในภาพรวม (รายอําเภอ รายตําบล รายสถานพยาบาล)  และหนวยงานบริการ 
(รพศ/ท. รพ.ช และ รพ.สต.) ติดตามสถานะสุขภาพผูสูงอายุรายคนไดโดยละเอียด ดวยระบบ
คัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data ซ่ึง “ระบบคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพผูสูงอายุ Aging health data เปนซอฟตแวรท่ีชวยประมวล/แปรผลคาคะแนน
ดิบ/การตอบขอคําถามของผูสูงอายุ จากการดําเนินการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ 
ซ่ึงจะมีความสะดวกตอผูปฏิบัติงานท่ีใหบริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ” 
โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาข้ึน โดยมีสถาบันเวชศาสตรฯผูสูงอายุ กรมการแพทย เปนเจาของ
ลิขสิทธิ์ 
(ขอเท็จจริง: ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data ไมใชระบบท่ีใช
สําหรับสงรายงานภาพรวม ไมใชโปรแกรมชวยในการทําวิจัย ไมไดเปนการใหพ้ืนท่ีบันทึก
ขอมูลเพ่ือตอบโจทยตัวชี้วัดหนวยงานใดๆของกรม หรือมิไดเจตนาท่ีมุงแสวงหาประโยชนจาก
ขอมูลสุขภาพประชาชนใดๆท้ังสิ้น ดังนั้น ผูเก่ียวของ กรุณาสื่อสารวัตถุประสงคโปรแกรมแก
บุคลากรในพ้ืนท่ีใหถูกตองตามขอเท็จจริงเพ่ือประโยชนในการทํางานภาพรวมของบุคลากร 
ตลอดจนประโยชนของประชาชนเปนหลักสําคัญ) 

เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 
3. คูมือการคัดกรอง/ประเมินผูสูงอายุ ป 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข 
4. แบบฟอรม (One Page) Basic Geriatric Screening: BGS และ Geriatric Screening :  
   GA) 
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5. ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Aging health data 
6. คูมือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ กรมการแพทย 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 1 รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ (ท่ีมา: ผลการตรวจราชการ 
พ.ศ. 2559)  

รวมท้ังประเทศ/ 
เขตสุขภาพ  

รอยละของ
ผูสูงอายุท่ี

ไดรับการคัด
กรอง ADL 

รอยละของผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการ

ชวยเหลือในการทํา
กิจวัตรประจําวัน

พ้ืนฐาน (กลุม 2+3)  

รอยละของผู
สุงอายุท่ี

ไดรับการคัด
กรองโรคและ
ปญหาสําคัญ 

รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีไดรับ
การคัดกรอง 
Geriatric 

Syndromes 

รวมท้ังประเทศ  80.12 6.55 40.22 26.87 
2. อัตราความชุกของผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ดวยการประเมิน MMSE) 
รอยละ 8.1  
3. อัตราความชุกของผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะหกลม รอยละ 25.7 
4. รอยละ 88.6 ของผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน 
(ไมมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรฯ) 
5. มีการนํารองดําเนินการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แหง 
ของ 12 เขตสุขภาพ 
(ท่ีมา 2,4  : การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557) 

(ท่ีมา 3: สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย, การศึกษารูปแบบการปองกันภาวะหก
ลมในผูสูงอายุ, 2557) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยประพันธ พงศคณิตานนท     ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรสมเด็จ 
     พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-0248487  โทรศัพทมือถือ : 086-7760768            
    โทรสาร :    Email : drprapun@yahoo.com 
2. นางสาวปยะนุช ชัยสวัสดิ ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906255      โทรศัพทมือถือ : 087-0904560    
    โทรสาร :    Email : piyanut.igm@hotmail.com 
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. สํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
2. สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย  
3. สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอาย ุ

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ     รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย      
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357   โทรศัพทมือถือ : 081-9357334      
    โทรสาร : 02-9659851     E-mail : pattarawin@gmail.com  
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352   โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  42 | P a g e  
 



หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
โครงการท่ี 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล กระทรวง 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 13. รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 
คํานิยาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเปาหมาย 
ทิศทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
อยางเปนองครวม เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมีพ้ืนท่ีเปนฐานและประชาชน
เปนศูนยกลาง มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการและประสาน
ความรวมมือในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทาง
กาย จิต และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม(ราง)
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....   
 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดทํา
แผนการดําเนินการและคัดเลือกประเด็นท่ีสําคัญตามบริบทในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาดําเนินการพัฒนาหรือแกไขปญหา อยางนอย 2 ประเด็น ท่ีเชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถ่ิน ตามองคประกอบ UCCARE และมีผลลัพธการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอําเภอท่ีสามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับทุกขอ หรือตั้งแตระดับสามข้ึน
ไปทุกขอ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA 
อําเภอ หมายถึง เปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนา
ปกครองและเปนผูนําในการทํางานรวมกับทองถ่ินและภาคสวนตางๆในการดูแลประชาชน
และสงเสริมใหประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนรวมกัน โดยใชปญหาความทุกข
ยากของประชาชนในพ้ืนท่ีระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ เปนเปาหมายรวมภายใตบริบทของ
แตละพ้ืนท่ีจํานวน 878 แหง 

เกณฑเปาหมาย :  
- มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ทุกอําเภอ  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพรอยละ 50 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 

หมายเหตุ : 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด (Health Outcome) 

รอยละของอําเภอท่ีมี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม(ราง)ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....ท่ีมีคุณภาพรอยละ 50 

(อําเภอท่ีมีคุณภาพ คือ อําเภอท่ีมี DHS ตามองคประกอบ UCCARE ตั้งแตระดับ 3 ข้ึนไปตามแนวทาง DHS-PCA 
เชื่อมโยงปญหาสุขภาพจาก Service Plan จน ถึงตําบลจัดการคุณภาพชีวิต) 
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เปาหมาย/ตัวช้ีวัด (Service outcome) 
 การใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการแกไขปญหาระดับพ้ืนท่ี อยางนอย           
2 เรื่องโดยใชเกณฑตามบริบทพ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน โดยหลักการ”พ้ืนท่ีเปนฐาน 

ประชาชนเปนศูนยกลาง) 
ประชากรกลุมเปาหมาย อําเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล การรายงาน  
แหลงขอมูล สํานักงานเขตสุขภาพ / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/

โรงพยาบาล 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนอําเภอท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (District Health     

      Board : พชอ.) ผานเกณฑคุณภาพ 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนอําเภอ 878 แหง 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

การแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

มีการประชุม จัดทําแผนการ
ดําเนินการและคัดเลือก
ประเด็นท่ีสําคัญตามบริบท
ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาดําเนินการ
พัฒนาหรือแกไขปญหา 
อยางนอย 2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
การบริหารจัดการ  
สรางกลไก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยการ 
บูรณาการ และมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน 

มีการสรุปผลการ
ดําเนินการท้ัง
กระบวนการและ
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนโดย
กระบวนการชื่นชมและ
เสริมพลัง รอยละ 50 

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

   รอยละ 60 

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

   รอยละ 70 

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

   รอยละ 80 

วิธีการประเมินผล :  1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตาม (ราง)ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ. ....   
2. มีแผนและดําเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแกปญหาคุณภาพชีวิตระดับ 
    อําเภอ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางนอยอําเภอละ 2 เรื่อง 
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3. มีการประเมินประเด็นปญหาคุณภาพชีวิต ตามองคประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ    
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอําเภอท่ีสามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับ 
   ทุกขอหรือตั้งแตระดับสามข้ึนไปทุกขอ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผูเยี่ยม 
   ระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) 

เอกสารสนับสนุน :  1. (ราง)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  
    พ.ศ. ....   
2. คูมือแนวทางการดําเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  
3. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

     
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ        ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร 
     สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239    E-mail : yyt2508@gmail.com 
2. นพ.ธีรพงศ ตุนาค   ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901761  โทรศัพทมือถือ : 090-1069466 
    โทรสาร : 02-5901802  E-mail : - 
3. นพ.ประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร  รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239  E-mail : peed.pr@hotmail.com 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข          รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637      โทรศัพทมือถือ : 089-8296454 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางสมสินี  เกษมศิลป                  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637      โทรศัพทมือถือ : 081-7472052 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : somnee@hotmail.com 
3. นางเอ้ือมพร  จันทรทอง                 นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238        โทรศัพทมือถือ : 081-1316800 
    โทรสาร : 02-5901239         E-mail : dhb.moph@gmail.com 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 14. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู

สถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
คํานิยาม ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง 

สถานท่ีท่ีใชในการปฏิบัติงานรวมกันของกลุมภารกิจตางๆ ภายใตระบบบัญชาการ
เหตุการณ เพ่ือสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูล และทรัพยากร
ใหเกิดข้ึนอยางสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในท่ีนี้นอกเหนือจากจะหมายถึงหองทํางาน
และอุปกรณท่ีใชในการทํางานแลว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรท่ีรวมปฏิบัติงาน
ในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดวย 
ทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการรวบรวมขอมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ พรอมท้ังแจงเตือนแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา
ตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ 
ทีมปฏิบัติการ/สวนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) หมายถึง ทีมภาคสนามท่ี
สามารถลงพ้ืนท่ีตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ท้ังนี้ข้ึนอยูกับโรคและภัยสุขภาพท่ีลง
ปฏิบัติการ เชน MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ท่ีกําหนดข้ึน
โดยผูบัญชาการเหตุการณรวมกับกลุมยุทธศาสตรภายใตระบบบัญชาการเหตุการณ ท่ี
กําหนดเปาหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร และวิธีการปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมท้ัง
หนวยงานท่ีนําไปปฏิบัติ 
จังหวัด ไดแก จังหวัดท่ีมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได 

ประชากรกลุมเปาหมาย จังหวัดทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 
แหลงขอมูล ขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดท่ีมี EOC และ SAT ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

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

   รอยละ 85 
ป 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 90 

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

   รอยละ 95 
ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  ป 2561 ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได (รอยละ 85) 
ข้ันตอนท่ี 1 - 5 สามารถดําเนินการไปพรอมๆ กันได ตั้งแตเริ่มตนปงบประมาณ โดย 
 ไตรมาสท่ี 1 (รอบ 3 เดือน)  ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 ได 
 ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน)  ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 และ 3 ได 
 ไตรมาสท่ี 3 (รอบ 9 เดือน)  ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 4 ได 
 ไตรมาสท่ี 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได  
(รอยละ 85) 
ป 2561 ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได (รอยละ 85) 
ป 2562 ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได (รอยละ 90) 
ป 2563 ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได (รอยละ 95) 
ป 2564 ทุกหนวยงานดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 5 ได (รอยละ 100) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 

ข้ันตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการประเมินผล 

1 ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการ

เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม

โครงสรางศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรม

หลักสูตร ICS สําหรับผูบริหาร 

- หลักฐานรายชื่อ นพ.สสจ. หรอื รอง 

นพ.สสจ. ท่ีรับผิดชอบจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผานการ

ฝกอบรม ICS สําหรับผูบริหาร 

(จํานวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุม

โรค) อยางนอยจังหวัดละ 2 คน 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  47 | P a g e  
 



2 จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในสวน
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

- รายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด เชน MERT, mini 
MERT, EMS, MCAT, 
CDCU/SRRT ฯ 

3 จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) 
ระดับจังหวัดเพ่ือเฝาระวัง ตรวจจับ 
และประเมินสถานการณการเกิดโรค
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ
ผูปฏิบัติงานตระหนักรูสถานการณ
อยางนอยจังหวัดละ 3 คน และ ภาวะ
ฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)  

- รายชื่อการจัดเวร SAT ภาวะปกติ
ประจาํเดือน/ปงบประมาณ 2561 
- รายชื่อการจัดทําทะเบียน SAT 
ภาวะฉุกเฉิน ปงบประมาณ 2561 
โดยชื่อไมซํ้ากับ SAT ภาวะปกติ 
- สามารถจัดทํา Outbreak 
Verification list ทุกสัปดาห 
- สามารถจัดทํา Spot Report ได
ตามเง่ือนไขและเวลาท่ีกําหนด  
- ผูมีรายชื่อปฏิบัติงานตระหนักรู
สถานการณอยางนอยรอยละ 50 
ผานการฝกปฏิบัติ SA ตามเวร
ประจําสัปดาห (ท่ี กรมควบคุมโรค 
หรือ สคร.) หรือ ผานอบรมแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

4 วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของ

โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

- มีรายงานการวิเคราะหระดับ

ความเสี่ยงสําคัญของโรคและภัย

สุขภาพระดับจังหวัด ตาม 

template ท่ีกรมควบคุมโรค

กําหนด 

5 ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

ระดับจังหวัด มีการซอมแผน หรือมี

การยกระดับเปดปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

- มี Incident Action Plan (IAP) 

ของเหตุการณท่ีสําคัญท่ีอาจเกิดข้ึน

ในจังหวัด เพ่ือรองรับการเปดศูนย

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

หรือซอมแผน โดยกําหนดวิธี

ปฏิบัติการ พรอมท้ังขอสั่งการไปยัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ    

    เหตุการณในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับ  
    ปรบัปรุง) 
2. คูมือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ และศูนย 
   ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
3. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนนิงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละ 85 ของจังหวัดมี
ศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรูสถานการณ 
(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง 

รอยละ - - 80 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางวัชรี  แกวนอกเขา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : wacharr@hotmail.com 

2. นางสาวบวรวรรณ  ดิเรกโภค  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ : 083-8318999 

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : borworn67@gmail.com 

3. น.ส.ธนัชชา  ไทยธนสาร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ : 090-7066550 

    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : milkthanatcha@gmail.com 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางวัชรี  แกวนอกเขา   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : wacharr@hotmail.com 

2. น.ส.บวรวรรณ  ดิเรกโภค  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ : 083-8318999 
โทรสาร : 02-5901784  E-mail : borworn67@gmail.com 

3. น.ส.ธนัชชา  ไทยธนสาร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901793 โทรศัพทมือถือ : 090-7066550 
    โทรสาร : 02-5901784  E-mail : milkthanatcha@gmail.com 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการควบคุมโรคติดตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 15. รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธเชิงรุก 
คํานิยาม 1. กลุมประชากรหลัก หมายถึง กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM )  

สาวประเภทสอง (TG) กลุมพนักงานบริการ(SW)ท้ังหญิงและชาย กลุมผูใชยาเสพติด      
ดวยวิธีฉีด (PWID)  
2. บริการปองกันเชิงรุก หมายถึง กลุมประชาการหลัก ไดรับบริการปองกันโดย               
โดยกลุมประชากรเปาหมาย ไดรับบริการ  ท้ัง 4 ขอ ดังตอไปนี้ 
1) ไดรับขอมูลความรูในการปองกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใชยา : Harm 

reduction (สําหรับPWID) 
2) ไดรับถุงยางอนามัย สารหลอลื่น(สําหรับ MSM ,SW)และอุปกรณฉีดยาท่ีปลอดเชื้อ 

(สําหรับPWID) 
3) ไดรับขอมูลสถานท่ีท่ีจะไปรับบริการตรวจเอชไอวี ,STIและการรักษาดวยสารทดแมน/

เมธาโดน (สําหรับPWID) 
4) ไดลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code) 
หมายเหตุ  

ก. รูปแบบการใหบริการปองกันเชิงรุกสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก            
(1) ผูใหบริการเชิงรุก (Outreach)  (2) เครือขายเพ่ือน (3) ใชสื่อสังคมทางอิเลค
โทรนิคส (social media) (4) มารับบริการเอง หรือไดรับการนัดหมายจากหนวย
บริการ 

ข. กรณีท่ีเขาถึงบริการโดยรูปแบบการใชสื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิคสนั้นจะไมรวม
บริการในขอ 2 ใหหมายถึงเฉพาะ 3 ขอ ไดแกขอ1) ขอ3) และขอ 4) เทานั้น   

ค. หนวยท่ีจัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและ ภาคประชาสังคม 
ง. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับบบริการ หมายรวมทุกแหลงงบประมาณท่ีมี       

การดําเนินงาน ในพ้ืนท่ี 
เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 87 รอยละ 90 รอยละ 92 รอยละ 94 

 

วัตถุประสงค เพ่ือติดตามความกาวหนาของแผนงานยุติปญหาเอดสของจังหวัด วาสามารถทําใหกลุม
ประชากรหลกั ไดรับบริการปองกันเอชไอวี และ STI เชิงรุกไดครอบคลุมมากนอยเพียงใด 

ประชากรกลุมเปาหมาย กลุมประชากรหลัก หมายถึง  
-กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM) 
-สาวประเภทสอง (TG) 
-กลุมพนักงานบริการ (SW)  ซ่ึงมีท้ังพนักงานบริการหญิง (FSW) และชาย (MSW)  
-กลุมผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID) 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบขอมูล RIHIS-RTCM ท่ีหนวยบริการบันทึก และสงขอมูล เขาสู
ระบบ RIHIS –RTCM online   

แหลงขอมูล -ขอมูลการไดรับบริการปองกันเชิงรุก จากระบบขอมูล RIHIS-RTCM  
 จากสํานักโรคเอดสฯ กรมควบคุมโรค    
-ขอมูลการคาดประมาณจํานวนประชากรกลุมประชากรหลัก  
จากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  WWW. boe.moph.go.th/aids/  

รายการขอมูล 1 A = จํานวนกลุมประชากรหลักแตละกลุมประชากร  ( MSM,TG ,SW,PWID) ท่ีเขาถึง

บริการปองกันเอชไอวีฯเชิงรุก รายจังหวัด 

รายการขอมูล 2 B = คาดประมาณจํานวนประชากรของกลุมประชากรหลัก ของแตละกลุมประชากร     
รายจังหวัด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

        จํานวนคนท่ีเขาถึงบริการปองกันฯ เชิงรุก * รายจังหวัด        X 100 

 จํานวนประชากรกลุมประชากรหลัก* ท่ีคาดประมาณ  รายจังหวัด  

หมายเหตุ*  

1.จํานวนคนท่ีเขาถึงบริการปองกันเชิงรุก * หมายถึง 

- ผลรวมจํานวนคนท่ีเขาถึงบริการปองกันเชิงรุก ของทุกกลุมประชากรหลักรวมกัน   

(จํานวนคนท่ีเขาถึงบริการปองกันฯเชิงรุก  ในกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย(MSM) +สาว

ประเภทสอง (TG) + กลุมพนักงานบริการ(SW)ท้ังหญิงและชาย + กลุมผูใชยาเสพติดดวย

วิธีฉีด (PWID)  

2. จํานวนประชากรกลุมประชากรหลัก ท่ีคาดประมาณ รายจังหวัด ใหรวมจํานวนการคาด

ประมาณจากกลุมประชากรหลัก ทุกกลุม ( MSM,TG ,SW,PWID) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561 : 

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

- - - ผลการดําเนินงาน 

รอยละ 87 

 

ป 2562 : 

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

- - - ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 90 

 

ป 2563 : 

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

- - - ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 92 
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ป 2564 : 

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

- - - ผลการดําเนินงาน  

รอยละ 94 
 

วิธีการประเมินผล :  ประเมิน จากผลการดําเนินงานการเขาถึงบริการฯ วาบรรลุตามเปาหมายตามเกณฑ
เปาหมายท่ีต้ังไวในแตละปหรือไม  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ตามผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมของจังหวัด โดยใหแตละจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานจํานวนกลุมประชากร
หลักท่ีไดเขาถึงบริการปองกันเชิงรุก จําแนกรายกลุมประชากรดวย  
โดยมีเกณฑการใหคะแนนป 2561 ดังนี ้

ผลงานรายป 
ป 2561 

ได  1 
คะแนน 

ได  2 
คะแนน 

ได 3 
คะแนน 

ได 4 
คะแนน 

ได 5 
คะแนน 

รอยละ 57 67 77 87 >87  
เอกสารสนับสนุน 1.ขอมูล จํานวนกลุมประชากรหลัก ท่ีเขาถึงบริการปองกันเชิงรุก จากระบบขอมูล RIHIS- 

   RTCM จําแนกรายกลุมประชากร   
2.ขอมูล การคาดประมาณจํานวนกลุมประชากรหลัก  จําแนกรายกลุมประชากร 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด Baseline 
data  

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละ  NA  41 42 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ  
 

1. นพ. สมาน ฟูตระกูล    ผูอํานวยการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. พญ. วลัยรัตน ไชยฟ ู    
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
1. นพ. ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ     ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. พญ.มณฑินี  วสันติอุปโภคากร       
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. คุณพรทิพย เข็มเงิน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903828 โทรศัพทมือถือ : 081-7833624 
   โทรสาร : 02-9659153   E-mail : itimpornt@yahoo.com  
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค    
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการควบคุมโรคติดตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    16. รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอน้ําด ี
คํานิยาม ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ

น้ําดี หมายถึง ตําบลท่ีมีการดําเนินงานเฝาระวัง คัดกรอง ปองกันเพ่ือแกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 5 มาตรการ ไดแก 
 มาตรการท่ี 1 การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง ตําบลมีการดําเนินการออกและบังคับ
ใชขอบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งปฏิกูล เพ่ือลด
การแพรกระจายในสิ่งแวดลอม คน  ปลา ตําบลมีการสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มาตรการท่ี 2 การควบคุมปองกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไมตับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทุกรายท่ีติดเชื้อ 
 มาตรการท่ี 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดี ในประชาชน
อายุ 40 ป ข้ึนไปดวยวิธีอัลตราซาวด หากสงสัยมะเร็งทอน้ําดี ดําเนินการสงตอเพ่ือการรักษา 
ตรวจ CT หรือ MRI ตอไป 
 มาตรการท่ี 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผาตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผูปวย
ท่ีไดรับการวินิจฉัยมะเร็งทอน้ําดีและใหการดูแล Palliative care ในผูปวยระยะสุดทาย 
 มาตรการท่ี 5 การส่ือสารสาธารณะ หมายถึงตําบลมีการดําเนินงานจัดกิจกรรม
รณรงคและสรางกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิบ 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 80  รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือคนหาประชากรกลุมเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหการรักษา  
2. เพ่ือใหประชาชน และเยาวชนในพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินการไดรับความรูและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดีในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
3. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานการควบคุมโรคโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอน้ําด ี

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ประชากรพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ี 29 จังหวัดเสี่ยงสูง 613 ตําบล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 
ประกอบดวยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลําภู 
มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีษะเกษ มุกดาหาร 
สกลนคร กาฬสินธุ บุรีรัมย ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม ลําปาง แมฮองสอน นาน 
พะเยา เชียงราย แพร ลําพูน และ สระแกว (เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  53 | P a g e  
 



2. ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปข้ึนไปไดรับการตรวจคัดครองมะเร็งทอน้ําดีดวยอัลตราซาวด 
จํานวน 200,000 คน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากฐานขอมูล Isan-cohort 
แหลงขอมูล 
1. จํานวนตําบลท่ีดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวังปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใชขอมูลจากการดําเนินงานรวมกับพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ สคร. 1, 6, 7, 
8, 9, 10 
2. ฐานขอมูล Isan-cohort คือ โปรแกรมฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการกําจัดพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 

แหลงขอมูล ขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 
รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนตําบลจัดการสุขภาพท่ีดําเนินงานครบ 5 มาตรการ  
รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนตําบลเปาหมาย (613 ตําบล)  
รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยง อายุ 40 ปข้ึนไปท่ีไดรับการตรวจคัดครองมะเร็งทอน้ําดีดวย

อัลตราซาวด 
รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนประชาชนเปาหมายกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปข้ึนไปท่ีไดรับการตรวจคัดครองมะเร็ง   

ทอน้ําดีดวยอัลตราซาวด (200,000 ราย) 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี   

 = (A1/B1) x 100 
2.ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งทอน้ําดีดวยอัลตราซาวน 
 = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑการประเมิน :  
ป 2561 :  
ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 5 

(ของ 613 ตําบล = 31 ตําบล) 
รอยละ 30 (ของ 613 
ตําบล = 184 ตําบล) 

รอยละ 55 (ของ 613 
ตําบล = 338 ตําบล) 

รอยละ 80 (ของ 613 
ตําบล = 491 ตําบล) 

ประชาชนกลุมเส่ียงอายุ 40 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งทอน้ําดีดวยอัลตราซาวน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 5 
(10,000 ราย) 

รอยละ 40 
(80,000 ราย) 

รอยละ 50 
(100,000 ราย) 

รอยละ 100 
(200,000 ราย) 

 
ป 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 5  รอยละ 30  รอยละ 55 รอยละ 80 

 
ป 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 5  รอยละ 30  รอยละ 55 รอยละ 80 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 5  รอยละ 30  รอยละ 55 รอยละ 80  
วิธีการประเมินผล :  1. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามคาเปาหมาย ตัวชี้วัด “รอยละของตําบลจัดการ

สุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี” ตองมี
การดําเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการ รายไตรมาสอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานตามมาตรการ 
ไตรมาส 

1 2 3 4 
มาตรการท่ี 1 การสรางเสริมสุขภาพ     
มาตรการท่ี 2 การควบคุมปองกัน     
มาตรการท่ี 3 การรักษาพยาบาล     
มาตรการท่ี 4 การดูแลรักษา     
มาตรการท่ี 5 การสื่อสารสาธารณะ     

2. การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานไตรมาสท่ี 4 ตองดําเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการและ 
มีผลการดําเนินงานตามกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 
2.1 ตําบลมีการออกและบังคับใชขอบังคับจัดการ สิ่งปฏิกูล 
ลดการแพรกระจายโรคในสิ่งแวดลอม คน สัตวรังโรค 
และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในโรงเรียน 
ทุกตําบลในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
2.2 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ 
และไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย (คัดกรองตําบลละ 905 ราย 
ในพ้ืนท่ีดําเนินการใหม และติดตามตรวจผูติดโรคซํ้าในพ้ืนท่ีดําเนินการเดิม) 
2.3 ประชาชนอายุ 40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโดยการตรวจดวยวิธี 
อัลตราซาวด (เปาหมาย 200,000 ราย) 
2.4 ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีไดรับการผาตัดผาหรือรักษาแบบประคับประคองผูปวยท่ีไดรับ
การวินิจฉัยมะเร็งทอน้ําดีและใหการดูแล Palliative care ในผูปวยระยะสุดทาย 
2.5 รณรงค สรางกระแสปรุงปลาสุกและสนับสนุนผูประกอบการในการปรุงปลาปลอด
พยาธ ิเพ่ือใหผูประกอบการประกอบผลิตภัณฑปลาปลอดพยาธิและบังคับใชกฎ 
หมายใหเปนรูปธรรม การใหความรู/อบรมกับผูประกอบการ ทุกตําบลในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของตําบล
ในการคัดกรอง
พยาธิใบไมตับ 

- - 84 ตําบล 
(76,000 ราย) 

209 ตําบล 
(100,000 ราย) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิริถาวร  ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอท่ัวไป         
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903160   โทรศัพทมือถือ : 081-5559216 
    โทรสาร :    E-mail :  
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2. นางอรนาถ วัฒนวงษ   หัวหนากลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถ่ินทุรกันดาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพทมือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
3. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพทมือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและจัดทํา
ขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1, 6, 7, 8, 9 และ 10 

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1. นางอรนาถ วัฒนวงษ   หัวหนากลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถ่ินทุรกันดาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพทมือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
2. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพทมือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 
คํานิยาม เด็กอายุต่ํากวา 15 ป หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 

การจมน้ํา หมายถึง การจมน้ําท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเวน 
ท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ 
พ้ืนท่ีเส่ียงมาก (พ้ืนท่ีสีแดง): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนมากกวา

หรือเทากับ 7.5 หรือจํานวนคนเสียชีวิตตั้งแต 20 คนข้ึนไป (จํานวน 30 จังหวัด ไดแก 

สุโขทัย นครสวรรค พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 

ระยอง สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด เลย หนองบัวลําภู 

อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 

สุราษฏรธานี ชุมพร สตูล ปตตานี กรุงเทพมหานคร) 

พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง (พ้ืนท่ีสีเหลือง): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคน

เทากับ 5 - 7.4 (จํานวน 21 จังหวัด ไดแก ลําปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี 

กําแพงเพชร สิงหบุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุร ีสมุทรสาคร นครปฐม 

ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส) 

พ้ืนท่ีเส่ียงนอย (พ้ืนท่ีสีเขียว): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนนอยกวา 
5 (จํานวน 26 จังหวัด ไดแก ลําพูน นาน เชียงใหม แพร พะเยา แมฮองสอน เชียงราย 
อุตรดิตถ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อางทอง ประจวบคีรีขันธ ตราด สมุทรปราการ บึง
กาฬ บุรีรัมย มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง 

เกณฑเปาหมาย : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ตอประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป แสนคน 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
< 4.5 < 4.0 < 3.5 < 3.0 

 

วัตถุประสงค เพ่ือลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กไทย เนื่องจากเปนสาเหตุท่ีปองกันได 
ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
แหลงขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ 

กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 15 ปท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ํา 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปของเด็ก อายุต่ํากวา 15 ป 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส  4 
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เกณฑการประเมิน : จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (เปาหมายระดับประเทศ) 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 135 คน < 270 คน < 405 คน < 540 คน 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 120 คน < 240 คน  < 360 คน < 480 คน 

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 105 คน < 210 คน < 315 คน < 420 คน 

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

< 90 คน < 180 คน < 270 คน < 360 คน 
เกณฑการประเมิน : เปาหมายระดับจังหวัด 

ป 2561 : 

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

รอยละ 100 ของเด็ก 

ท่ีจมน้ําทุกราย 

ไดรับการสอบสวน 

รอยละ 25 ของจํานวน

เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  

ในพ้ืนท่ีมีการใช 

คอกก้ันเด็ก (Playpen) 

จํานวนทีมผูกอการดี 

ในแตละจังหวัด 

ตามคาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

จํานวนการเสียชีวิต

ลดลงตามคาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

       หมายเหต:ุ *รายละเอียดคาเปาหมายรายจังหวัดสามารถ download ไดท่ี www.thaincd.com  
เปาการสรางทีมผูกอการดี (Merit Maker) ทีมใหม: 

 พ้ืนท่ีสีแดงและสีเหลือง มีจํานวนทีม  
อยางนอย รอยละ 70 ของจํานวนอําเภอ 

 พ้ืนท่ีสีเขียว มีจํานวนทีม 
อยางนอย รอยละ 30 ของจํานวนอําเภอ 

เปาลดจํานวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:  

 พ้ืนท่ีสีแดง ลดลงรอยละ 25 ตอป  
 พ้ืนท่ีสีเหลือง    ลดลงรอยละ 20 ตอป  
 พ้ืนท่ีสีเขียว      ลดลงรอยละ 10 ตอป 

 

วิธีการประเมินผล :  สวนกลาง ใหคะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ําในป พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >5.1 - 5.3 >4.9 - 5.1 >4.7 - 4.9 >4.5 - 4.7 <4.5  

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณการปองกันเด็กจมน้ํา  
2. แนวทางการดําเนินงานปองกันการจมน้ําในชุมชน 
3. สื่อเผยแพรท่ีเก่ียวของกับการปองกันเด็กจมน้ํา ของสํานักโรคไมติดตอ  

กรมควบคุมโรค ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี website สํานักโรคไมติดตอ 
(www.thaincd.com) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ. 
2558 2559 2560 

5.9 อัตราตอ
ประชากรเด็ก

แสนคน 

6.1 5.9 รอขอมูล 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967  โทรศัพทมือถือ : 086-5167476 
โทรสาร :      E-mail : jew_suchada@hotmail.com 

2.  นางสาวสม  เอกเฉลิมเกียรติ   
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967 โทรศัพทมือถือ : 089-1303519 

     โทรสาร :      E–mail : som_atat@yahoo.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967  โทรศัพทมือถือ : 086-5167476 

โทรสาร :     E-mail: jew_suchada@hotmail.com 
2. นางสาวสม  เอกเฉลิมเกียรติ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967 โทรศัพทมือถือ : 089-1303519 
    โทรสาร :         E–mail: som_atat@yahoo.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
คํานิยาม การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บ

จราจรทางบก ไมรวมทางน้ําและทางอากาศ 
ผูเสียชีวิต หมายถึง ผูท่ีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ท้ังการเสียชีวิตท่ีจุดเกิดเหตุ 
ระหวางนําสงโรงพยาบาล ท่ีหองฉุกเฉิน ระหวางสงตอ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตใน
ตึกผูปวยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายท่ีบาน โดยใช
ฐานขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
เปาหมายของทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ป 2554-2563) คือ 
ลดการตายจากการบาดเจบ็ทางถนนลงรอยละ 50 โดยเริ่มตั้งแตป 2554 เปนตนไป ผลการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3 พบวาอัตราตายอยู
ท่ี 15 ตอประชากรแสนคน ซ่ึงคาดหมายวาเม่ือสินไตรมาสท่ี 4 อัตราตายจะเพ่ิมมากกวา 18 
ตอประชากรแสนคน จึงขอตั้งเปาหมายลดอัตราตายไมเกิน 18 ตอประชากรแสนคน 
ประกอบกับการดําเนินงานแกไขปญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางสวน คือ การบริหารจัดการขอมูลและประเมินผล
การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปงบประมาณ 2560 กระทรวงท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงเสนอใหมีการแบง
น้ําหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน 

เกณฑเปาหมาย 
เนื่องจากขอมูล 3 ฐานยังไมนิ่ง จึงขอปรับมาใชขอมูลจาก กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยขอตั้งเปาหมาย 5 ป ดังนี้ 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
ไมเกิน 16 ตอ

ประชากรแสนคน 
ไมเกิน 14 ตอ

ประชากรแสนคน 
ไมเกิน 12 ตอ

ประชากรแสนคน 
ไมเกิน 11 ตอ

ประชากรแสนคน 
 

วัตถุประสงค เพ่ือลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรไทยทุกกลุมอายุ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการตายจากการบาดเจ็บทางถนนแยกเปนรายเขต/จังหวัด กองยุทธศาสตร

และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล จากกองยุทธศาสตรและแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีรวบรวมจากขอมูล

การตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนขอมูลท่ียังไมผานการ
ตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนท้ังหมด (V01-V89)   
หมายเหตุ : ป 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางป  
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100,000 (อัตราตอประชากรแสนคน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน 

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

2,735 คน 
จํานวนไมเกิน 

5,696 คน 
จํานวนไมเกิน 

8,459 คน 
ไมเกิน 16  

ตอแสนประชากร 
การติดตามการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 

ตัวช้ีวัด รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ไมเกิน 4 
ตอแสนประชากร 

ไมเกิน 14.5  
ตอแสนประชากร 

ไมเกิน 16  
ตอแสนประชากร 

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

- - - ไมเกิน 14 ตอ 
แสนประชากร 

ป 2563 : 
 
 
 
ป 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไมเกิน 12 ตอ 

แสนประชากร 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไมเกิน 11 ตอ 

แสนประชากร 

วิธีการประเมินผล :  คํานวณอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนตอประชากรแสนคนในปท่ีประเมิน 
เปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จากขอมูลเฉลี่ยป 2553-2555 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ป 2561 ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
17 16.75 16.5 16.25 16  

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
21.86  

คามัธยฐาน  
3 ป (ป53-55) 

จํานวน 
(อัตราตอ

ประชากรแสนคน) 

11,567 ราย 
 (17.81) 

12,388 ราย 
(18.97) 

 6,637ราย 
(10.10) 

(รอบ 6 เดือน) 
ท่ีมา : ขอมูลฐานมรณบัตรท่ียังไมผานการ verify กับหนังสือรับรองการตาย   
        กองยุทธศาสตรและแผนงาน สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967 
   โทรสาร : 02-5903968 

โทรศัพทมือถือ : 089-7883020 
E-mail : nuchtt@yahoo.com 
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2. นายแพทยไผท  สิงหคํา  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967 
    โทรสาร : 02-5903968 

โทรศัพทมือถือ : 089-7990825 
E-mail : zalenxxx@gmail.com 

3. นายปณญ  จันทรพาณิชย  
    โทรศัพทสํานักงาน : 02-5903967 โทรศัพทมือถือ : 084-6724678 
    โทรสาร : 02-5903968 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

E-mail : khajohn_j@hotmail.com 

 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
2 กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903967 
    โทรสาร : 02-5903968 
2. นางสาวชลธิชา  คําสอ 
    โทรศัพทสํานักงาน : 02-5903967 
    โทรสาร : 02-5903968 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพทมือถือ : 089-7883020 
E-mail : nuchtt@yahoo.com 
 
โทรศัพทมือถือ : 089-9243915 
E-mail : c.kamsor@gmail.com 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 19. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวย

ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 
คํานิยาม 1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน 

   1.1 กลุมเส่ียงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคาระดับ 

FBS 100 – 125 mg/dl หรือคาระดับ RPG 140-199 mg/dl ในปท่ีผานมาในเขต

รับผิดชอบ 

   1.2 ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหม      

ในปงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย และไดรับการข้ึนทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

2. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

   2.1 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคาระดับ

ความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทยใน

ปงบประมาณ 

   2.2 การวัดความดันโลหิตท่ีบาน หมายถึง กลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

ไดรับการตรวจความดันโลหิตซํ้าอีกครั้งท่ีบาน โดย อสม.หรือดวยตนเอง (กรณีท่ีวัดความ

ดันโลหิตเปน) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตท่ีบาน* หลังจากมารับบริการการ       

คัดกรองท่ีโรงพยาบาลแลว  

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2561 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม 
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน
รอยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 10 

2562 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม 
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน
รอยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 20 

2563 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม 
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน
รอยละ 2.28 

อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน≥ รอยละ 30 

2564 อัตราผูปวยเบาหวาน รายใหม
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกิน
รอยละ 2.16 

อัตราประชากรกลุมสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 40 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน 
2. เพ่ือลดผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม จากกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง(โดยการคัด
กรอง) 
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ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุมเสี่ยง 
    เบาหวานในปงบประมาณท่ีผานมา 
2. ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีไดรับการคัดกรองวาเปนกลุม 
    สงสัยปวยความดันโลหิตสูงในปงบประมาณ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล               
43 แฟม เขาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

แหลงขอมูล ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนประชากรกลุมเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีถูกวินิจฉัย 

      วาเปนผูปวยเบาหวานรายใหม และข้ึนทะเบียนในปงบประมาณ 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบ ท่ีเปนกลุมเสี่ยงเบาหวาน  

      ในปงบประมาณท่ีผานมา 
รายการขอมูล 3 C = จํานวนประชากรสงสัยปวยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบไดรับ 

      การวัดความดันโลหิตท่ีบาน 
รายการขอมูล 4 D = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการคัดกรองความดัน 

      โลหิตสูงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. ผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน = (A/B) x 100 

2. กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน  

    = (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4   
เกณฑการประเมิน :  
 
ป 2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
DM อัตราประชากร Pre-DM

ในเขตรับผิดชอบของปท่ี
ผานมาไดรับการตรวจ
น้ําตาลซํ้าและไดรับ
คําแนะนําเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥รอยละ 30 

อัตราประชากร Pre-DM 
ในเขตรับผิดชอบของปท่ี
ผานมาไดรับการตรวจ
น้ําตาลซํ้าและไดรับ
คําแนะนําเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥รอยละ 80 

อัตราประชากร Pre-
DM ในเขตรับผิดชอบ
ของปท่ีผานมาไดรับการ
ตรวจน้ําตาลซํ้าและ
ไดรับคําแนะนําเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
≥รอยละ 90 

อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจาก Pre-DM        
ไมเกินรอยละ 2.40 

HT มีการเตรียมความพรอม
และแผนงานในการ
ดําเนินงานสําหรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน 

อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดัน
โลหิตท่ีบาน ≥รอยละ  5 

 อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥
รอยละ 8 

อัตราประชากรกลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥
รอยละ 10 
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ป 2562 :  
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานรายใหม
จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ 2.40 

HT - - - อัตราประชากรกลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอย
ละ 20 

 
ป 2563 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานราย

ใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกินรอยละ 
2.28 

HT - - - อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดัน
โลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 30 

 
ป 2564 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานราย

ใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกิน รอยละ 
2.16 

HT - - - อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดัน
โลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 40 

 

หมายเหตุ : คําแนะนําเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อยางนอย 6 เดือน 
                  2. ถาดัชนีมวลกายมากกวา 30.0 กก./ม2 ใหลดน้ําหนักลง 5% ของน้ําหนักเดิม ภายใน 1 ป ดวยวิธีการออก
กําลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 
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                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล อยางนอย 6 เดือน 
                  4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางชัดเจนอยางนอย 1 วิธ ี
* วิธีการวัดความดันโลหิตท่ีบาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

อัตราผูปวยเบาหวาน 
รายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน 

อัตรา 2.09 
 

2.40 
 

2.07 
รอบ 9 เดือน 
(ขอมูล HDC   

ณ 30 มิ.ย.60) 
อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน 

อัตรา - - - 

ท่ีมา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยดิเรก  ขําแปน  ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 โทรศัพทมือถือ : 085-0515445 
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ  หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ : 089-5155911 
    โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ  หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
2. นางเมตตา คําพิบูลย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5903963  E-mail : mettakum@gmail.com   
3. นางสาวอีสตีนา  อุสนุน   นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ 
  โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963   โทรศัพทมือถือ : 
  โทรสาร : 02-5903964   E-mail : isteena_143@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 4. โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 20. รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
คํานิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารท่ียังไมผานการแปรรูป ท่ีนํามาเปนวัตถุดิบในการปรุง

ประกอบอาหาร ไดแก ผัก ผลไม  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผักและผลไมสดตองพบการตกคางของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในปริมาณไมเกินกวาเกณฑกําหนด 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารท่ีผานกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแลว ไดแก นมโรงเรียน  
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง นมโรงเรียนตองมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

เกณฑเปาหมาย :  
 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 75 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 

หมายเหตุ : เกณฑเปาหมายรอยละในแตละป จะมีการเปลี่ยนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑอาหารในการวัด 
วัตถุประสงค เพ่ือใหผูบริโภคไดรับอาหารท่ีมีความปลอดภัยเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจําหนายในประเทศ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ดําเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นยอยท่ี 1-2 โดยรายงานผลการ

ดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามชองทางท่ีสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตรกําหนด 

แหลงขอมูล สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
สวนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนของผักและผลไมสดท่ีมีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานตามเกณฑท่ี 
      กําหนด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนของผักและผลไมสดท่ีเก็บตัวอยางและไดรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
      ท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนของนมโรงเรียนท่ีมีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
รายการขอมูล 4 D = จํานวนของนมโรงเรียนท่ีเก็บตัวอยางและไดรับรายงานผลการตรวจวิเคราะหท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด   ((A/B)+(C+D))/2 x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  

(โดยติดตามผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 

หนวยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

• มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน CIPO 
Food Safety  

• มีแผนการดําเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม
นอยกวารอยละ 30 
ของแผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ  

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 65 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 100 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ประสานและจัดสง
ขอมูลการดําเนินงาน
ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

• แผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

สสจ. • มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม
นอยกวารอยละ 30 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงาน
มายังสํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและ
ยาตามชองทางท่ี
กําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไมนอยกวา
รอยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานมายัง
สํานักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา
ตามชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพระดับ
เขต 

• ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานรอยละ 100 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานมายัง
สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาตามชองทางท่ี
กําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพระดับ
เขต 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพผาน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ประสานและสงตอ
ขอมูลผลการ
ดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในจังหวัด 
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ป 2562 
หนวยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

• มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน CIPO 
Food Safety  

• มีแผนการดําเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ไมนอยกวารอยละ 
30 ของแผน 
 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 65 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 100 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• วางแผนการ
ดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

• ติดตาม
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

• สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

• ประสานและจัดสง
ขอมูลการดําเนินงาน
ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

• แผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สสจ. • มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ไมนอยกวารอยละ 
30 ของแผน และ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพระดับเขต 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม
นอยกวารอยละ 65 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
รอยละ 100 ของแผน 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• วางแผนการ
ดําเนินงานดานอาหาร
ปลอดภัยระดับจังหวัด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพผาน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
สุขภาพระดับเขต 

• ประสานและสงตอ
ขอมูลผลการ
ดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในจังหวัด 
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ป 2563 
หนวยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

• มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน CIPO 
Food Safety  

• มีแผนการดําเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม
นอยกวารอยละ 30 
ของแผน 
 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 65 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 100 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ประสานและจัดสง
ขอมูลการดําเนินงาน
ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

• แผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สสจ. • มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานไม
นอยกวารอยละ 30 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานไมนอยกวา
รอยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามชองทาง
ท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพระดับ
เขต 

• ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานรอยละ 100 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพระดับ
เขต 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพผาน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ประสานและสงตอ
ขอมูลผลการ
ดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในจังหวัด 
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ป 2564 
หนวยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

• มีการแตงตั้ง
คณะทํางาน CIPO 
Food Safety  

• มีแผนการดําเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ไมนอยกวารอยละ 
30 ของแผน 
 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 65 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ดําเนินการตามแผน          
การดําเนินงานไมนอย
กวารอยละ 100 ของ
แผน 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

• ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• สรุปผลการ
ดําเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

• ประสานและจัดสง
ขอมูลการดําเนินงาน
ใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

• แผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

สสจ. • มีแผนการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
ไมนอยกวารอยละ 
30 ของแผน และ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผาน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

•  

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนนิงานไม
นอยกวารอยละ 65 
ของแผน และรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
ชองทางท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน
รอยละ 100 ของแผน 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามชองทาง
ท่ีกําหนด 

• รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานของ
หนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผานกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• วางแผนการดําเนินงาน
ดานอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

• รายงาน
ความกาวหนาการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานในเขต
บริการสุขภาพผาน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ
ระดับเขต 

• ประสานและสงตอ
ขอมูลผลการ
ดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในจังหวัด 

 
วิธีการประเมินผล :  การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสาร KPI Template ประเด็นยอย 1-2 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data 

หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560* 
1. อาหารสด  - - - 

1.1 ผักผลไมสด รอยละ    
2. อาหารแปรรูป     

2.4 นมโรงเรียน รอยละ 92.26 91.11 92.64 
หมายเหตุ: * ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นายชาติชาย  ตั้งทรงสุวรรณ (ประเด็นการดําเนินการทางกฎหมาย) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907216 โทรศัพทมือถือ : 081-1746236 
    โทรสาร : 02-5918462  E-mail : chaitang@fda.moph.go.th 
2. นางสาวจุไรรัตน  ถนอมกิจ  (ประเด็นผักและผลไมสด) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907406 โทรศัพทมือถือ : 084-1192288 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : lawdreamt@gmail.com 
3. นางสาวโชตินภา  เหลาไพบูลย (ประเด็นนมโรงเรียน) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907218 โทรศัพทมือถือ : 081-0557988 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท           นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 5. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 21. รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

คํานิยาม ผลิตภัณฑสุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑสุขภาพ 6 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร ยา                  
วัตถุเสพติด เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายท่ีใชในบานเรือนหรือทางสาธารณสุข และเครื่องมือ
แพทย ท่ีเก็บจากสถานท่ีผลิต นําเขาหรือจําหนาย เฉพาะผลิตภัณฑสุขภาพ ท่ีไดรับอนุญาต
และท่ีไมตองขออนุญาตตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
การตรวจสอบ หมายถึง การสุมเก็บตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
หรือชุดทดสอบเบื้องตนตามแผนเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ โดยไมนับรวมเรื่อง
รองเรียน กรณีพิเศษ ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะหซํ้า 
หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพใหแยกผลการตรวจวิเคราะห
จากหองปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องตนโดยชุดทดสอบเบื้องตนใหชัดเจน          
ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

เกณฑเปาหมาย : 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

96 97 98 99 
 

วัตถุประสงค เพ่ือผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 

ประชากรกลุมเปาหมาย ท่ัวประเทศ จําแนกเปนตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพท่ีดําเนินการโดยสวนกลางและ        

สวนภูมิภาค ตามแผนเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝาระวังฯ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และนําเขาในระบบ Dashboard 

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 

แหลงขอมูล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการท่ีไดมาตรฐานตาม   
      เกณฑท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องตนท่ีไดมาตรฐานตาม 
      เกณฑท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับผลจากชุดทดสอบเบื้องตนท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  ((A+C)/(B+D)) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (รายงานทุกวันท่ี 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 
กันยายน) 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  73 | P a g e  
 



เกณฑการประเมิน : รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
ป 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเส่ียงดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

1 มีแผนการจัดการความเสี่ยง 
(Risk management Plan) 
ของผลิตภัณฑสุขภาพ ท้ัง
สวนกลาง (อย.) และสวน
ภูมิภาค (จังหวัด)   
  

1. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ รอบ 6 
เดือน 
 

1. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง (Risk 
management Plan) 
ของผลิตภัณฑสุขภาพ    
รอบ 9 เดือน 
 

1. สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสี่ยง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภัณฑสุขภาพ  
2. ขอเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปญหาดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ 

2. การตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 

1.. มีแผนการเฝาระวังผลิตภัณฑ
สุขภาพท้ังสวนกลางและ         
สวนภูมิภาค 
2. ดําเนินการตามแผนเฝาระวังฯ 
ได รอยละ 30 

1. ดําเนินการตาม         

แผนเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพได รอยละ 65 

1. ดําเนินการตาม         

แผนเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพได รอยละ 100 

1. สรุปและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนเฝา

ระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 

รวมถึงจัดทําขอเสนอในการ

จัดการปญหาดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ 
 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

รอยละผลิตภัณฑสุขภาพท่ี
ไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด   
(ไมรวมสวนภูมิภาค) 
- ยา 
- อาหาร 
- เครื่องสําอาง 
- เครื่องมือแพทย 
- วัตถุอันตราย 
- วัตถุเสพติด 

รอยละ 94.94 
 
 
 

99.71 
94.01 
97.67 
94.04 
97.40 
92.26 

95.22 
 
 
 

99.96 
94.43 
96.55 
91.19 
90.24 
96.43 

95.56 
 
 
 

99.91 
92.14 
98.56 
96.52 
92.86 
98.80 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสมพร  ขจรวุฒิเดช   เภสัชกรชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907280 โทรศัพทมือถือ : 086-6378201 

    โทรสาร : 02-5907280  E-mail : spkj555@fda.moph.go.th 

กองควบคุมเครื่องมือแพทย 
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2. น.ส.บุณณดา หิรัญเจริญ  เภสัชกรชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907343 โทรศัพทมือถือ : 081-4555452 

    โทรสาร : 02-5907772  E-mail : mooparn@fda.moph.go.th 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 

3. น.ส. แววตา  ประพัทธศร  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907273 โทรศัพทมือถือ : 085-4852605 

    โทรสาร : 02-5918468  E-mail : veawta@fda.moph.go.th  

กลุมควบคุมเครื่องสําอาง  สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  

4. นางอรชุดา ธูปถมพงศ   เภสัชกรชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907385 โทรศัพทมือถือ : 083-7712605 

    โทรสาร : 02-5918483  E-mail : artp@fda.moph.go.th  

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย  สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

5. นางอัจจิมา  สถาพรเจริญยิ่ง  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907358 โทรศัพทมือถือ : 086-6037214 

    โทรสาร : 02-5918477  E-mail : udjima_sa@fda.moph.go.th 

6. นายวราวุธ  เสริมสินสิร ิ  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907155 โทรศัพทมือถือ : 089-7961437 

    โทรสาร : 02-5907341  E-mail : varavoot@hotmail.com 

สํานักยา 

7. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 

    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 

สํานักอาหาร 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

สวนภูมิภาค 

1.นายอาทิตย  พันเดช   เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907383 โทรศัพทมือถือ : 084-7956951 

   โทรสาร : 02-5918484   E-mail : artypun@gmail.com 

กองสงเสริมงานคุมครองฯ (คบ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สวนกลาง 

1. น.ส. จิตธาดา  เซงเจริญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907292 โทรศัพทมือถือ : 081-8415786 

   โทรสาร : 02-5918457   E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 5. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 22. รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คํานิยาม สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  
ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิก
เอกชนท่ียื่นคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม) ไดรับการตรวจ
เอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาต
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในคูมือประชาชน  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานท่ีท่ีตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการตอไปนี้ 
 - กิจการสปา อันไดแก บริการท่ีเก่ียวกับการดูแลและเสริมสรางสุขภาพโดย
วิธีการบําบัดดวยน้ําและการนวดรางกายเปนหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงอีกอยางนอยสามอยาง เวนแตเปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ํา นวดหรืออบตัวท่ีเปนการใหบริการในสถาน
อาบน้ํา นวดหรืออบตัวตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 - กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเวนการนวดเพ่ือสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หนวยงานสาธารณสุขของหนวยงาน
ภาครัฐ และการนวด/การอบตัวท่ีเปนบริการในสถานอาบน้ําตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ   
 - กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) หมายถึง 
กระบวนการท่ีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไดรับการตรวจประเมินจากผูอนุญาตหรือ
คณะท่ีผูอนุญาตแตงตั้งมีมติวาผานเกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซ่ึงประกอบดวย มาตรฐานดานสถานท่ี มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยและมาตรฐานดานการใหบริการ 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 100 

สถานประกอบการ    
เพ่ือสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 65 

สถานประกอบการ     
เพ่ือสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 70 

สถานประกอบการ    
เพ่ือสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 75 

สถานประกอบการ     
เพ่ือสุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 80 
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วัตถุประสงค เพ่ือใหสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

และประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุมเปาหมาย คลินิกเอกชนท่ียื่นคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม) และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สถานพยาบาลเอกชน 

 ทุกเดือน โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกขอมูลรายงานผลตัวชี้วัดผาน

ทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงทางสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะสง Link ของ

แบบการรายงานผลตัวชี้วัดฯท่ี Line สารวัตรออนไลน ทุกสื้นเดือน โดยทางสํานักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12  ดําเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากสสจ.ในภาพ

เขตและแจงผลตัวชี้วัดฯใหสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคสศิลปะทราบ เพ่ือ

จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานท่ัวประเทศ โดยสงภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 แบบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผาน www.thaispa.go.th 

แหลงขอมูล สถานพยาบาลเอกชน 

 สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ขอมูลท่ัวประเทศ) และ

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ขอมูลระดับ

เขต) และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ขอมูลระดับจังหวัด) 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 - กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 - สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 

 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนคลินิกเอกชนรายใหมท่ีผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด - 
จํานวนคลินิกเอกชนรายใหมท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถาน 
      ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนคลินิกเอกชนท่ียื่นคําขอตั้งใหมท้ังหมด 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนสถานประกอบเพ่ือสุขภาพท่ียื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแตเดือน 
      กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และไดรับการตรวจประเมินมาตรฐาน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. รอยละของสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด =   
   (A/C) x 100 
2. รอยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด =   
   (B/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
หมายเหตุ :  
1. สถานพยาบาลเอกชน : ทุกเดือน 
2. สถานประกอบเพ่ือสุขภาพ : ทุก 3 เดือน 
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เกณฑการประเมิน :  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 50 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 65 

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

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

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

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 75 

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

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 75 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 80 

 

วิธีการประเมินผล :  สถานพยาบาลเอกชน 
 ประเมินจากขอมูลการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ โดยท่ีใน
กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก ใชระยะเวลาดําเนินการ
ท้ังสิ้น 67 วันทําการ อางอิงจากหนังสือคูมือสําหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
งานคลินิก ISBN : 978-616-11-3402-0 หนา 3 
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สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 ประเมินผลจากแบบรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน 
 - สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภายในเขตรับผิดชอบสงกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทุก 3 เดือน 
 - กลุมควบคุมกํากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพจัดทํารายงานพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน 
 - กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรวบรวมขอมูลจากสํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตและกลุมควบคุมกํากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประมวลผลการ
ดําเนินงานภาพรวมสงกลุมแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน   

เอกสารสนับสนุน :  สถานพยาบาลเอกชน 

 - พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 - คูมือสําหรับประชาชน งานคลินิก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 - คูมือการปฏิบัติงานการอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาลและการ

ดําเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน (คลินิก) 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 - คูมือแนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 - พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 

 - หนังสือเอกสารความรูผูดําเนินการสปา 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานพยาบาล 
 

รอยละ - - -  

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

รอยละ - - 87.30 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สถานพยาบาลเอกชน 
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ    ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและ
      การประกอบโรคศิลปะ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18410 โทรศัพทมือถือ : 081-7662234 
    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : akom_p@hotmail.com 
2. นางพรพิศ  กาลนาน       
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18415 โทรศัพทมือถือ : 081-7319771 
    โทรสาร : 02-1495631       E-mail : kanlanan@hotmail.com 
3. นางสาวกอกุล ใสสกุล  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18415 โทรศัพทมือถือ : 0870273701 

    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : mrdit@hotmail.com 
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สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ลอมพรม      

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619  โทรศัพทมือถือ : 097-0986355        

    โทรสาร :       E-mail: porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619  โทรศัพทมือถือ :                          
    โทรสาร :       E-mail : chitipat@gmail.com 
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

สถานพยาบาลเอกชน 

กลุมแผนงาน สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18604 

E-mail : fkpi@hss.mail.go.th 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

สถานพยาบาลเอกชน 
1. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน      
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18407 โทรศัพทมือถือ : 081-7319764 
    โทรสาร : 02-1495631            E-maill: mew5555@hotmail.com 
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
2. ผูรับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดในระดับเขต ของสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ลอมพรม 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619   โทรศัพทมือถือ : 097-0986355 

    โทรสาร :      E-mail: porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619 โทรศัพทมือถือ :    

    โทรสาร :       E-mail : chitipat@gmail.com 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 1. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 23. รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 
คํานิยาม โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ  GREEN & CLEAN Hospital 

หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรม
วิชาการ) ดําเนินงานตามเกณฑ ดังนี้ 
ระดับพ้ืนฐาน 
ข้ันตอนท่ี 1 การสรางกระบวนการพัฒนา 
1. มีการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสราง
กระบวนการสื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN 
hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย   
มูลฝอย อ่ืนๆ ไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ท่ีอาคาร    
ผูปวยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกําหนดรวมกันท้ังองคกร 

E: 
ENVIRONMENT 

6. มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพ่ิม
พ้ืนท่ี  สีเขียว และพ้ืนท่ีพักผอนท่ีสรางความรูสึกผอนคลายสอดคลอง
กับชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสําหรับผูปวยรวมท้ังผูมารับริการ 

7. มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดีแบบองครวม 
ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยในระดับพ้ืนฐาน 

9. รอยละ 80 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 
10. จัดใหมีบริการน้ําดื่มสะอาดท่ีอาคารผูปวยนอก และผูปวยใน 

ระดับดี 
 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 
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12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 
ท่ีอาคารผูปวยใน (IPD) 

ระดับดีมาก 
 13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใช

ประโยชนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโรงพยาบาลและ
ชุมชน 
14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN 
Community  

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ  64 

- รอยละ 20  
ผานเกณฑระดับดีมาก 
- โรงพยาบาล 
ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก  
อยางนอยจังหวัดละ  
1 แหง 

- รอยละ 40 
ผานเกณฑระดับดีมาก 

- รอยละ 60 
ผานเกณฑระดับดีมาก 
- โรงพยาบาลตนแบบ 
อยางนอยจังหวัดละ  
1 แหง 

- รอยละ 80 
ผานเกณฑระดับดีมาก 

หมายเหตุ คาเปาหมาย  1.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป รอยละ 100 
   2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีข้ึนไป รอยละ 50 
   3.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากข้ึนไป รอยละ 20 
   4.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก อยางนอย จังหวัดละ 1 แหง 
วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 

ไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital   
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงาน       

สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและรวบรวมขอมูลการประเมินโรงพยาบาล

ในพ้ืนท่ี วิเคราะหแลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด) เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 20 ของทุก

เดือน) 

3. ศูนยอนามัยสุมประเมินและรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพ้ืนท่ี วิเคราะหภาพรวมของเขต 
และสงรายงานรายเดือน ใหกรมอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ท่ีกรมอนามัยกําหนด) ผานระบบรายงาน ดังนี้  
 1. ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ตามรอบการประเมิน 
 2. ระบบศูนยขอมูล cluster อนามัยสิ่งแวดลอม เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 25 
ของทุกเดือน 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รายการขอมูล 1 A1  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  

         ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
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A2  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
         ผานเกณฑระดับดี 
A3  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
         ผานเกณฑระดับดีมาก 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
รายการขอมูล 3 C = จํานวนจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากในเขต 
รายการขอมูล 4 D = จํานวนจังหวัดท้ังหมดในเขต 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN       

ผานเกณฑระดับพ้ืนฐานข้ึนไป   
= ((A1+A2+A3)/B) X 100  

2. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN      
ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป          

= ((A2+A3)/B) X 100  
3. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN      

ผานเกณฑระดับดีมาก            
= (A3/B) X 100  

4. รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตท่ีมีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก 
                = (C/D) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล เดือนละ 1 ครั้ง 
เกณฑการประเมิน 
 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป  
รอยละ 90 
 

1.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป  
รอยละ 95 
2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับดีข้ึนไป  

รอยละ 50 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป 

รอยละ 100 

1.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับดีมาก  

รอยละ 20 

2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับดีมาก อยางนอย

จังหวัดละ 1 แหง 

 
ป 2562 : 

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

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป 

รอยละ 100 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 75 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับดีมาก  

รอยละ 40 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

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

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 90 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีข้ึนไป รอยละ 100 

1. โรงพยาบาลผาน 

เกณฑฯระดับดีมาก  

รอยละ 60 

2. โรงพยาบาลตนแบบ 

อยางนอยจังหวัดละ 1 แหง 

 
ป 2564 : 

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

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีข้ึนไป 

 รอยละ 100 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีมาก  

รอยละ 70 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ

ระดับดีมาก  

รอยละ 80 

 

 
วิธีการประเมินผล :  1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 

2.ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพ่ือใหคําแนะนําและรับรองโรงพยาบาลท่ีพัฒนา    
   อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital  
3.ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. แผนพับและโปสเตอรการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี www. http://env.anamai.moph.go.th 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ไมไดรับการประเมิน รอยละ - - 0.63 
ไมผานเกณฑ รอยละ - - 7.30 
ระดับพ้ืนฐาน รอยละ - - 51.62 
ระดับดี รอยละ - - 29.93 
ระดับมาก รอยละ - - 10.53 
ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป รอยละ - - 92.08 

หมายเหตุ: เกณฑการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใชในป 2560 เปนปแรก 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูกํากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร        อธิบดีกรมอนามัย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :  0 2590 4049      โทรศัพทมือถือ :        
   โทรสาร :     E-mail: drwachira99@gmail.com 
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2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ    ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4254         โทรศัพทมือถือ :     
    โทรสาร :    E-mail: siriwan.c@anamai.mail.go 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร : 02-5904255  E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904128  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904253   โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 02-5904255  E-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th 

2. นางพรสุดา ศิริ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ :   
โทรสาร : 02-5904316  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางณีรนุช อาภาจรัส   หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904316 โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : 02-5904316  E-mail : a.neeranuch@gmail.com 

2. นางพรสุดา ศิริ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ :   
โทรสาร : 02-5904316  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

3. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน            นักวิชาการสาธาณสุขปฎิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904253 โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร : 02-5904255  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 2. โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 24. รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยาง

บูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
คํานิยาม จังหวัดมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและย่ังยืน หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก        
เพ่ือจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
2. มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการ 
   ดําเนินงาน ผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  
   สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตามกฎหมาย  
4. มีการสงเสริมใหทองถ่ินมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน (EHA) 
5. มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลท่ีมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัย 
   สิ่งแวดลอม (Active Communities) 
6. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 90 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัพืน้ฐาน 

รอยละ 50 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัด ี

รอยละ 80 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัด ี

รอยละ 60 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัดีมาก 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนไดรับการปองกัน ดูแลสุขภาพจากปจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดลอม 
ประชากรกลุมเปาหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด   
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัด และจัดทํา 

   รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมการรายงานและสงใหศูนยอนามัย เปน 
   รายไตรมาส 
2. ศูนยอนามัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของเขตและจัดสงขอมูลให 
   กรมอนามัย ตามแบบฟอรมการรายงาน พรอมสําเนาแบบฟอรมการรายงานรายจงัหวัด  
   เปนรายไตรมาส 
3. หนวยงานสวนกลาง รวบรวมและวิเคราะหขอมูลระดับประเทศ จัดทําเปนรายงาน 
   สรุปผลการดําเนินงานฯ รายไตรมาส 
4. การรายงานผานระบบการตรวจราชการกระทรวง 

แหลงขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ 

      สุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผานเกณฑในแตละระดับ 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด   (A/B) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ธค.60, มีค.61, มิย.61, กย.61) 
เกณฑการประเมิน 
ป 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพฯ 

รอยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 
ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

รอยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 
ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

รอยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ป 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 

รอยละ 30 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ผาน
เกณฑ  ระดับดี (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

รอยละ 40 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 
ผานเกณฑ  ระดับดี 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

รอยละ 50 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ป 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบัติการเพ่ือลด
ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 

รอยละ 60 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี (จังหวัด
ประเมินตนเอง)  

รอยละ 70 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี (ประเมิน
โดยศอ. และ สคร.) 

รอยละ 80 ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี               
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ป 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รอยละ 40 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 
ผานเกณฑระดับดีมาก 
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

รอยละ 50 ของจังหวัด         
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ ผานเกณฑระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ 
สคร.) 

รอยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ฯ  ผานเกณฑระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ 
สคร.) 

 

วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมการประเมินผลการ 
   ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด) 
2. ศูนยอนามัย (ศอ.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ทําการทวนสอบและ 
   วิเคราะหผลการประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการ 
   ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมการประเมินผลการ 
   ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด) 
3. สวนกลางสุมประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 
   ของประเทศ 
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เกณฑการประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ป : ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

1.1 มีฐานขอมูลดานอนามยั

สิ่งแวดลอม ทั้งประเด็นขอมูล

พื้นฐานและขอมูล พื้นที่เสี่ยง

ตอสุขภาพจากมลพิษ

สิ่งแวดลอม พื้นที่เสี่ยงการ

จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ

ใบไมในตับ หรือปญหาตาม

บริบทของพื้นที่ อยางนอย 5 

ประเด็น เนนงานตามนโยบาย

และประเดน็ปญหาสําคัญใน

พื้นที่ โดยบันทึกขอมูลผาน

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห 

และนําขอมูลไปใชประโยชนใน

การแกไขปญหา รวมทั้งมีการ

จัดการเร่ือง ความนาเชื่อถือ 

และทันสมัยของขอมูล 

1.2 มีการเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้ง

ประเด็นดานอนามัย

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ 

ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดลอม หรือ

ปญหาตามบริบทของพื้นที่

อยางนอย 2 ประเด็น เนน

งานตามนโยบายและประเด็น

ปญหาสําคัญในพื้นที่ และ               

นําขอมูลไปใชประโยชนในการ

วางแผน แกไขปญหาอยาง

บูรณาการในพื้นที่ 

1.1 มีฐานขอมูลดานอนามยั

สิ่งแวดลอม ทั้งประเด็นขอมูล

พื้นฐานและขอมูล             

พื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจาก

มลพิษสิ่งแวดลอม พื้นที่เสี่ยง

การจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ

ใบไมในตับหรือปญหาตาม

บริบทของพื้นที่ อยางนอย 7 

ประเด็น เนนงานตามนโยบาย

และประเดน็ปญหาสําคัญใน

พื้นที่ โดยบันทึกขอมูลผาน

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห 

และนําขอมูลไปใชประโยชนใน

การแกไขปญหา รวมทั้งมีการ

จัดการเร่ืองความนาเชื่อถือ 

และทันสมัยของขอมูล 

1.2 มีการเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้ง

ประเด็นดานอนามัย

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ 

ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดลอมหรือ

ปญหาตามบริบทของพื้นที่

อยางนอย 3 ประเด็น เนนงาน

ตามนโยบายและประเด็น

ปญหาสําคัญในพื้นที่ และ           

นําขอมูลไปใชประโยชนในการ

วางแผน แกไขปญหาอยาง

บูรณาการในพื้นที่ 

1.1 มีฐานขอมูลดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม ทั้ง

ประเด็นขอมูลพื้นฐานและ

ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดลอม 

พื้นที่เสี่ยงการจัดการ                 

สิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมใน

ตับหรือปญหาตามบริบท

ของพื้นที่ อยางนอย 9 

ประเด็น เนนงานตาม

นโยบายสําคัญ และ

ประเด็นปญหาสําคัญใน

พื้นที่ โดยบันทึกขอมูลผาน

ระบบ NEHIS  มีการ

วิเคราะห และนําขอมูลไป

ใชประโยชนในการแกไข

ปญหา รวมทั้ง มีการ

จัดการเร่ืองความนาเชื่อถือ 

และทันสมัยของขอมูล 

1.2 มีการเฝาระวังดาน

สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้ง

ประเด็นดานอนามัย

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ

ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอ

สุขภาพจากมลพิษ

สิ่งแวดลอม หรือปญหา

ตามบริบทของพื้นที่อยาง

นอย 5 ประเด็น เนนงาน

ตามนโยบายและประเด็น

ปญหาสําคัญในพื้นที่ และ                 

นําขอมูลไปใชประโยชนใน

การวางแผน แกไขปญหา

อยางบูรณาการในพื้นที่ 

หมายเหตุ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงใน 3 กลุม

หลักที่กําหนด (จํานวน 46 จังหวัด)  และพืน้ที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ  

(จํานวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด 
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2. มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมอยางบรูณาการ  

โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ

ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานดาน

กฎหมายและการอนามัย

สิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน

เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/

แผนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน

ประเด็นดานอนามัย

สิ่งแวดลอมที่สําคัญหรือ            

เปนปญหาของพื้นที่หรือการ

สงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ออกขอบัญญัติทองถ่ินเขาสู

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด              

อยางนอย 2 ประเด็น 

2.5 มีมติจากการประชุมและ                       

มีการติดตามการดําเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด             

อยางนอย 2 มติ 

2.6 มีการจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและสง

รายงานมายังคณะอนุกรรมการ

บริหารและขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวย

การสาธารณสุข  

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ

ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานดาน

กฎหมายและการอนามัย

สิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน

เปนผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                 

การดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน

ประเด็น ดานอนามยั

สิ่งแวดลอมที่สําคัญหรือ            

เปนปญหาของพื้นที่หรือการ

สงเสริมและสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ออกขอบัญญัติทองถ่ินเขาสู

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด             

อยางนอย 3 ประเด็น 

2.5 มีมติจากการประชุมและ                        

มีการติดตามการดําเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัด                

อยางนอย 3 มติ 

2.6 มีการจัดทํารายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและ              

สงรายงานมายัง

คณะอนุกรรมการบริหารและ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม

กฎหมาย วาดวยการ

2.1 มีคําสั่งแตงตั้ง

ขาราชการในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด  ซ่ึงรับผิดชอบงาน

ดานกฎหมายและ             

การอนามัยสิ่งแวดลอมดาน

ละหนึ่งคนเปน

ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/

แผนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.3 มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด 

2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน

ประเด็นดานอนามัย

สิ่งแวดลอมที่สําคัญหรือ              

เปนปญหาของพื้นที่หรือ

การสงเสริมและสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินออกขอบัญญัติ

ทองถ่ินเขาสูการประชุม

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัด อยางนอย 5 

ประเด็น 

2.5 มีมติจากการประชุม

และมีการตดิตามการ

ดําเนินการตามมติ              

ของคณะกรรมการ

สาธารณสขุจังหวัด               

อยางนอย 5 มติ 

2.6 มีการจัดทํารายงาน

การประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดและ           

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  89 | P a g e  
 



สาธารณสุข 

2.7 มีการกําหนดรูปแบบใน

การขับเคลื่อนงาน

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดเชน การแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ, การแตงตั้ง

คณะทํางานโดยมีประชาชน               

มีสวนรวม, การแตงตั้ง

คณะทํางานระหวางจังหวัดเพื่อ

ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ 

เปนตน 

สงรายงานมายัง

คณะอนุกรรมการบริหาร

และขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย วาดวยการ

สาธารณสุข 

2.7 มีการกําหนดรูปแบบ

ในการขับเคลื่อนงาน

คณะกรรมการสาธารณสุข

จังหวัดเชน การแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการ,การ

แตงตั้งคณะทํางานโดยมี

ประชาชน  มีสวนรวม, การ

แตงตั้งคณะทํางานระหวาง

จังหวัดเพื่อทํางานรวมกัน

แบบบูรณาการ เปนตน 

2.8 มีการสรุปรายงานผล

การดําเนินงานประจําป

ของคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดเสนอตอ

คณะอนุกรรมการบริหาร

และขับเคลื่อนการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย วาดวยการ

สาธารณสุข 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตามกฎหมาย 

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถาน

บริการการสาธารณสุขทุก

ประเภท ประกอบดวย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน และ

คลินิกเอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว 

3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอยติด

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถาน

บริการการสาธารณสุขทุก

ประเภท ประกอบดวย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน และ

คลินิกเอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว 

3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอยติด

เชื้อที่เกิดข้ึนและปริมาณมูล

3.1 มีฐานขอมูลจํานวน

สถานบริการ               

การสาธารณสุขทุกประเภท 

ประกอบดวย  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก 

รพศ. รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

อ่ืนๆ  

   (4) โรงพยาบาลเอกชน 

และคลินิกเอกชน 
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เชื้อที่เกิดข้ึนและปริมาณมูล

ฝอยติดเชื้อที่ไดรับการจัดการ

ของแหลงกําเนิดตางๆ  คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

ฝอยติดเชื้อที่ไดรับการจัดการ

ของแหลงกําเนิดตางๆ คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. 

รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 

   (4) รพ.เอกชน และคลินิก

เอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว 

3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอย

ติดเชื้อที่เกิดข้ึนและปริมาณ

มูลฝอยติดเชื้อที่ไดรับการ

จัดการของแหลงกําเนิด

ตางๆ คือ  

   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก 

รพศ. รพท. รพช. รพสต. 

   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 

สธ. 

   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ

อ่ืนๆ 

   (4) รพ.เอกชน และคลินิก

เอกชน 

   (5) สถานพยาบาลสัตว 

4.มีการสงเสริมใหทองถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน (EHA) 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 

ควบคุม กํากับ และติดตาม

การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิง่แวดลอม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และมีการสงเสริม/สนบัสนนุ

ใหบุคลากรของหนวยงาน             

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถายทอดสื่อสาร

นโยบายใหหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามยั

สิ่งแวดลอม องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพื้นที่

รับผิดชอบ 

4.3. รอยละ 25 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

ในพื้นที่ ผานการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)  

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 

ควบคุม กํากับ และติดตาม

การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิง่แวดลอม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และมีการสงเสริม/สนบัสนนุ

ใหบุคลากรของหนวยงาน           

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถายทอดสื่อสาร

นโยบายใหหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนา

คุณภาพระบบบริการอนามยั

สิ่งแวดลอม องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 

4.3 รอยละ 50 ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

ในพื้นที่ ผานการประเมิน

รับรองคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)  

ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรม

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 

ควบคุม กํากับ และ

ติดตามการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการอนามัย

สิ่งแวดลอม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และ

มีการสงเสริม/สนบัสนุนให

บุคลากรของหนวยงาน         

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

และมีการถายทอดสื่อสาร

นโยบาย                     

ใหหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

4.2 มีฐานขอมูลการ

พัฒนาคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิง่แวดลอม 

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 

4.3 รอยละ 50 ของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ในพืน้ที่ 

ผานการประเมินรับรอง
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ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรม

อนามัยกําหนด) 

 

 

 

อนามัยกําหนด) 

4.4 มีการสงเสริม/สนับสนนุ

ใหบุคลากรของหนวยงาน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 

1 คน (เพื่อเปนผูใหคําปรึกษา 

: Instructor) 

 

 

คุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(EHA)  ระดับพืน้ฐาน 

(ตามทีก่รมอนามัยกําหนด) 

4.4 มีการสงเสริม/

สนับสนนุใหบุคลากรของ

หนวยงานไดรับการพัฒนา

ศักยภาพดานอนามัย

สิ่งแวดลอมอยางนอย 1 

คน (เพื่อเปนผูให

คําปรึกษา : Instructor) 

4.5 มีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (อปท.) ในพืน้ที่ 

ผานการประเมินรับรอง

คุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดลอม              

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (EHA)         

ระดับเกียรติบัตร อยาง

นอย 1 แหง              

และเปนตนแบบการ

จัดการดานอนามัย

สิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา 

5. มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน 

5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อน

ใหตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ

ในการจัดการดานอนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชน             

ระยะยาว 

5.2 ตําบลมีชุมชนที่มี

ศักยภาพในการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 

50 ของตําบลมีชุมชนเขมแข็ง

ดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

5.1 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ                    

ในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอม รอยละ 50 ของ

ตําบลมชีุมชนเขมแข็งดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม  

5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม ตามบริบท

ของพื้นที่                     

และมีแหลงเรียนรูนวัตกรรม

ชุมชนดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

5.1 ตําบลมีชุมชนที่มี

ศักยภาพในการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดลอม รอย

ละ 50 ของตําบลมชีุมชน

เขมแข็งดานอนามัย

สิ่งแวดลอม  

5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชน

ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

ตามบริบทของพื้นที่                

และมีแหลงเรียนรู

นวัตกรรมชุมชน               

ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
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5.3 เกิดการแลกเปลีย่น

เรียนรูระหวางภาคี

เครือขายทั้งภายในและ

ภายนอกชุมชน  

6. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 

มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ                  

จากการประกอบอาชีพและ

มลพิษสิ่งแวดลอม ตามเกณฑ

ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  50 

คะแนนข้ึนไป 

ซึ่งดําเนินการอยางนอย ไดแก 

6.1 มีการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลจํานวนประชาชน

กลุมเสี่ยงจากมลพิษ

สิ่งแวดลอมและขอมูลกลุม

เสี่ยง ในกลุมผูประกอบอาชีพ

เก็บ/คัดแยกขยะหรือผู

ประกอบอาชีพอยางหนึ่งอยาง

ใด 

6.2 มีการจัดเก็บขอมูลสุขภาพ 

จากหนวย 

บริการสุขภาพ ในกลุมผูปวยที่

เขารับการ 

รักษาที่ไดรับผลกระทบจาก

ปจจัยมลพิษ 

สิ่งแวดลอมหรือมีการเก็บ

ขอมูล (เชิงรุก) 

ประชาชนกลุมเสี่ยงจากมลพิษ

สิ่งแวดลอม 

หรือผูประกอบอาชีพอยางหนึ่ง

อยางใดและ 

มีการสื่อสารขอมูล 

6.3 มีการนิเทศ หรือรวม

ประเมินผลการ 

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช

กรรม 

สิ่งแวดลอมตามแผน 

มีการจัดระบบเฝาระวัง

สุขภาพลจากการประกอบ

อาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 

ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรค

กําหนด 70 คะแนนข้ึนไป 

ซ่ึงดําเนินการอยางนอย 

ไดแก  

6.1 มีการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลจํานวนประชาชน

กลุมเสี่ยงจากมลพิษ

สิ่งแวดลอมและขอมูลผู

ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยก

ขยะหรือผูประกอบอาชีพ

อยางหนึ่งอยางใด  

6.2 มีการจัดเก็บขอมูล

สุขภาพ จากหนวยบริการ

สุขภาพในกลุมผูปวยท่ีเขารับ

การรักษาท่ีไดรับผลกระทบ

จากปจจัยมลพิษสิง่แวดลอม

หรือมีการเก็บขอมูล (เชิงรุก)

ประชาชนกลุมเสี่ยงจาก

มลพิษสิ่งแวดลอมหรือผู

ประกอบอาชีพอยางหนึ่ง

อยางใด  

6.3 มีการนิเทศ หรือรวม

ประเมินผลการจัดบริการอาชี

วอนามัยและเวชกรรม

สิ่งแวดลอมตามแผน  

6.4 มีแผนตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินฯ ในจังหวัด และมีการ

เตรียมความพรอมดานคน

และอุปกรณ  

มีการจัดระบบเฝาระวัง

สุขภาพ จากการประกอบ

อาชีพและมลพิษ

สิ่งแวดลอม ตามเกณฑที่

กรมควบคุมโรคกําหนด 90 

คะแนนข้ึนไป ซ่ึง

ดําเนินการอยางนอย 

ไดแก  

6.1 มีการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลจํานวน

ประชาชนกลุมเสี่ยงจาก

มลพิษสิ่งแวดลอมและ

ขอมูลกลุมเสี่ยง ในกลุมผู

ประกอบอาชีพเก็บ/คัด

แยกขยะหรือผูประกอบ

อาชีพอ่ืนๆ  

6.2 มีการจัดเก็บขอมูล

สุขภาพ จากหนวยบริการ

สุขภาพในกลุมผูปวยท่ีเขา

รับการรักษาท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปจจัย

มลพิษสิ่งแวดลอมและมี

การเก็บขอมูล(เชิงรุก)

ประชาชนกลุมเสี่ยงจาก

มลพิษสิ่งแวดลอมหรือผู

ประกอบอาชีพ  

6.3 มีการนิเทศ หรือรวม

ประเมินผลการจัดบริการ

อาชีวอนามัยและเวช

กรรมสิ่งแวดลอมตามแผน  

6.4 มีแผนฯ และมีการ

ฝกซอมตามแผนตอบโต
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6.5 มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือ

การสื่อสารความเสี่ยง/ให

ความรูดานอาชีวอนามัยและ

เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 

และเก็บ/สรุปการฝกซอม

ฯ 

6.5 มีแผนงาน/โครงการ

และมีการสื่อสารความ

เสี่ยง/ใหความรูดาน       

อาชีวอนามัยและเวช

ศาสตรสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : หนวยบริการสุขภาพ หมายถึง  รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.  
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการเฝาระวังสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

2. คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับฝายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
3. Animation ใหความรูดานกฎหมายสาธารณสุข และบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
4. คูมือปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
   อนามัยสิ่งแวดลอม 
5. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ิน 
6. ระบบสารสนเทศดานอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทย (NEHIS)  
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเขมแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน 
8. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนสําหรับประชาชน และเจาหนาท่ี 
9. แนวทางการดําเนินงานการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษ 
   สิ่งแวดลอม 
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล 
11. คูมือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานการจัดการมูลฝอย 
     ติดเชื้อ 
12. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
13. คูมืออบรมผูปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรปองกันและระงับการแพรเชื้อหรือ 
     อันตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
14. คูมือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
15. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
16. กฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงท่ี 
     เก่ียวของ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของจังหวัดท่ีมี
ระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอยางบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

รอยละ - - 60.53 
(46 จังหวัด) 
ณ 25 กย.60 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904202 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5904356    E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย   
ประเด็นการสนับสนุนการดําเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
1. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ   นักวิชาการสาธารณสุข  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904219 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th 
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
ประเด็นการจดัการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ            
ใหถูกตองตามกฎหมาย 
1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ : 091-8814733 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 
สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย   
ประเด็นการสงเสริมใหทองถ่ินมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน (EHA) 
1. นายชัยเลิศ  ก่ิงแกวเจริญชัย    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904177 โทรศัพทมือถือ : 080-4346888 
    โทรสาร : 02-5904186,88  E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย  
ประเด็นการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดตําบลท่ีมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (Active Communities) 
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
ประเด็นมีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
1. นางสุทธิดา  อุทะพันธุ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904393 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : env_med@googlegroups.com 
2. นางสาวณราวดี ชินราช   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :  02-5904380 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : cnaravadee@gmail.com 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ และส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กรมอนามัย (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กองประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข) 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904202  โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904356                   E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th 
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 5. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
ระดับการแสดงผล เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 25. รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster) 
คํานิยาม ระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุมของหนวย

บริการปฐมภูมิให เปนเครือขายการดูประชาชนท่ีอยูในเขตรับผิดชอบรวมกันเปนการ
ประจํา ตอเนื่องดวยทีมสหวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการใหบริการใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน
และใหมีการบริหารจัดการ การใชทรัพยากรรวมกัน โดยเปนการพัฒนาตอเนื่องจาก
นโยบายหมอประจําครอบครัวซ่ึงไดจัดทีมหมอครอบครัว 1 ทีม ใหการดูแลประชาชน
ประมาณ 10,000 คน  ±  20%  
ประกอบดวย แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ         
4 คน ทันตาภิบาล 1 คน เจาพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจา
พนักงานสาธารณสุข 4 คน แพทยแผนไทย 1 คน รวมทีมใหบริการ 3 ทีม (ตามบริบทของ
พ้ืนท่ีของอําเภอ)  เปนกลุมเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster 
เพ่ิมบุคลากรเพ่ิมดูแลประชาชนในเครือขาย ทันตแพทย 1 คนเภสัชกร 1 คน และนัก
กายภาพบําบัด 1 คน (ท้ังนี้สําหรับตําแหนงพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในป 2561 
อาจเริ่มตนท่ี 50%) 
พ้ืนท่ีท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถึง จํานวนทีม    
ท่ีดําเนินการใหบริการการแพทยปฐมภูมิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ตามแผนการ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 10 ป 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 36 
(1,170 ทีม)  

(เปาหมายสะสม) 
เปาหมายดําเนินการใน
ป 61 จํานวน 574 ทีม 

รอยละ 57 
(1,853 ทีม) 

รอยละ 78 
(2,535 ทีม) 

รอยละ 100 
(3,250 ทีม) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับบริการทุกท่ีท้ังในหนวยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอ
ครอบครัว เพ่ือใหมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องตนเม่ือมีอาการ
เจ็บปวยไดอยางเหมาะสม 

ประชากรกลุมเปาหมาย รพศ./รพท./รพช/รพ.สต ในจงัหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบลงทะเบียน 
แหลงขอมูล สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลนิิกหมอครอบครัว 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวท่ี รพศ./รพท/รพช./รพ.สต ดําเนินการใหบริการ 

      การแพทยปฐมภูมิ เปาหมายรวม 1,170 ทีม 
(จํานวนทีมท่ีเปดดําเนินการใหมในป 2561 จํานวน = 574 ทีม เปนขอมูลสะสมเดิม จากป 
2560 จํานวน 596 ทีม) 
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รายการขอมูล 2 B = จํานวนทีม บริการการแพทยปฐมภูมิเปาหมาย  
      (ป 2564 = 3,250 ทีม) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
724 ทีม 
(สะสม) 

788 ทีม 
(สะสม) 

1,044 ทีม 
(สะสม) 

1,170 ทีม (สะสม) 
36 % 

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

   57 % 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   78 % 

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

   100 % 
 

วิธีการประเมินผล :  ลงประเมินในพ้ืนท่ีของแตละระดับ 
เอกสารสนับสนุน :  ระบบลงทะเบียน 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
- - - ตั้งเปาไว 48ทีม

และทําไดตาม
เปาแลวคิดเปน   
1.48 % 

เปด
ดําเนินการได 
596 ทีม คิด
เปน 18.34% 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.ดวงดาว   ศรียากูล    รองผูอํานวยการสาํนักงานสนับสนุนระบบ 
     ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901504 โทรศัพทมือถือ : 081-5332724 
    โทรสาร : 02-5901501  E-mail : duangdao170@gmail.com 
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน   ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 3 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901484 โทรศัพทมือถือ : 089-8561767 
   โทรสาร :    E-mail : boonchai65@gmail.com 
กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
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2. พญ.ดวงดาว  ศรียากูล    นายแพทยชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901504 โทรศัพทมือถือ : 081-5332724 
    โทรสาร : 02-5901501  E-mail : duangdao170@gmail.com 
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว   
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นางจารุณี   จันทรเพชร          นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901504       โทรศัพทมือถือ : 081-7333082 
    โทรสาร : 02-5901501          E-mail : jchanphet@gmail.com 
สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว   
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    26. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได  
คํานิยาม ระดับคาน้ําตาลอยูในเกณฑท่ีควบคุมได หมายถึง คาระดับ HbA1c ครั้งสุดทาย  

นอยกวา 7 mg% ในปงบประมาณท่ีวิเคราะห  
ผูปวยเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ผูปวยท่ีถูกวินิจฉัยดวย
รหัสโรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 และ 3 
หมายเหตุ : คาเปาหมายการควบคุมน้ําตาลในผูปวยเบาหวาน ใหใชตามแนวทางเวชปฏิบัติ
สําหรับโรคเบาหวาน 2557 ซ่ึงแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมควบคุมเขมงวดมาก ควบคุม
เขมงวด และควบคุมไมเขมงวด แตในการวัดคาเปาหมายป 2559 ใหใชแบบเดิม เพ่ือ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา สําหรับในป 2560 อาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแนว
ปฏิบัต ิ
ระดับความดันโลหิตท่ีควบคุมไดตามเปาหมาย หมายถึง คาระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดทาย (SBP/DBP) นอยกวา 140/90 มม.ปรอท. (ใหใชขอมูลจากแฟม CHRONICFU) ใน
ปงบประมาณท่ีวิเคราะห ท้ังนี้ ไมวาผูปวยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานรวมดวย
หรือไม  
ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีไดรับการวินิจฉัยโรคดวยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3 

เกณฑเปาหมาย : รอยละของผูปวยท่ีสามารถควบคุมได  
ปงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
2561 - 2564  มากกวาหรือเทากับ 40%  มากกวาหรือเทากับ 50% 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูปวยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 
2. เพ่ือใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตไดด ี

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ผูปวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type area 1 และ 3)  
2. ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type area 1 และ 3) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกผานโปรแกรมพ้ืนฐานของหนวยบริการ และสงออกขอมูลตามมาตรฐานขอมูล 43 แฟม 
แหลงขอมูล ใชฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ีระดับคาน้ําตาล 

      อยูในเกณฑท่ีควบคุมได  
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   
รายการขอมูล 3 C = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีควบคุมระดับ 

      ความดันโลหิตไดดีตามเกณฑท่ีกําหนด  
รายการขอมูล 4 D = จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีลงทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ  
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 
(เบาหวาน) 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (ความ
ดันโลหิตสูง) 

1. (A/B) x 100 
 
2. (C/D) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
หมายเหตุ : ใชขอมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม ของปงบประมาณท่ีวิเคราะห 

เกณฑการประเมิน :  
ป 2561 – 2564 : 

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

เบาหวาน - - - มากกวาหรือเทากับ 40% 

ความดันโลหิตสูง - - - มากกวาหรือเทากับ 50% 
 

วิธีการประเมินผล :  1. วัดผลลัพธจากรายงานตัวชี้วัดรอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 
2. วัดผลลัพธจากรายงานตัวชี้วัดรอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดัน   
    โลหิตไดด ี

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวานป 2557 
2. คูมือการจัดบริการสุขภาพกลุมวัยทํางานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 2558 
4. รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สําหรับการ  
   ดําเนินงาน NCD Clinic Plus 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของผูปวย
เบาหวานท่ีสามารถ

ควบคุมระดับน้ําตาลไดดี 

รอยละ 25.24 28.82 
 

20.21 
รอบ 9 เดือน (จาก

ระบบ HDC  
ขอมูล ณ 30  มิ.ย.60) 

ผูปวยความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมระดับความดัน

โลหิตไดดี 

รอยละ 22.82 27.00 
 

32.45 
รอบ 9 เดือน (จาก

ระบบ HDC  
ขอมูล ณ 30 มิ.ย.60) 

หมายเหตุ : ขอมูล จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยดิเรก  ขําแปน  ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903985   โทรศัพทมือถือ : 081-3415408 
   โทรสาร : 02-5903973   E-mail : jurekong@gmail.com 
3. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ  หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-5903964   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ  หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : 02-5903964   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 27. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาส

เส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
คํานิยาม ผูท่ีไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  หมายถึง 

ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10 - I15) อายุ 35-60 ป ท่ีข้ึน
ทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)   
ใน 10 ปขางหนา 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก 
 1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส 
    E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
 2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9,    
    I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69  
    ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

≥ 82.5% ≥ 85% ≥ 87.5% ≥ 90% 
 

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อาย ุ35-60 ป                      

ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ       
หมายเหตุ :  
1. ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ปท่ีข้ึน
ทะเบียน Type area 1 และ 3 หมายถึง 

1.1 ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป    
     Type area 1 หมายถึง ผูปวยท่ีมีท่ีอยูตามทะเบียนบานในเขตรับผิดชอบ 
     และอาศัยอยูจริง 
1.2 ผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป     
     Type area 3 หมายถึง ผูปวยท่ีอาศัยอยูในเขตรับผิดชอบแตไมมีทะเบียนบานอยู 

          เขตรับผิดชอบ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 

1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด    
    (CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล HDC     
    กระทรวงสาธารณสุข 
2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 
    ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุมเสี่ยงสูงมาก (≥30%) หลังเขารับ 
    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเขมขนและรีบดวน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย 
    สํานักงานปองกันควบคุมโรค 
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แหลงขอมูล ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข/โปรแกรมของสถานบริการสาธารณสุข 
1. รายงานผลการคัดกรองการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจากฐานขอมูล HDC 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. รายงานผลการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน
ผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในกลุมเสี่ยงสูงมาก (≥30%) หลังเขา
รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเขมขนและรีบดวน ภายใน 1 เดือน รายงานผลโดย
สํานักงานปองกันควบคุมโรค 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป    
ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปขางหนา 
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก 
           1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส              
               E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
           2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9,  
               I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69  
               ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน (E10 - E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) อายุ 35-60 ป   
ท่ีข้ึนทะเบียนและอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
หมายเหตุ : รหัส ICD10 ท่ีจะนํามาประเมิน CVD Risk ไดแก 
           1. รหัสโรคเบาหวาน E10. - E14. (นับทุกจุดท่ีตามหลังรหัส) ยกเวน รหัส              
               E10. - E14. รวมกับ I60 – I69 ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 
           2. รหัสโรคความดันโลหิตสูง I10 – I15 ยกเวนรหัส I11.0, I11.9,  
               I13.0, I13.1, I13.2 , I13.9 และ รหัส I10 – I15 รวมกับ I60 – I69  
               ในทุกประเภทการวินิจฉัย (Dx type) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-  - - ≥ 82.5% 

 

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

- - - ≥ 85% 
 

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

- - - ≥ 87.5% 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥ 90% 
 

วิธีการประเมินผล :  ฐานขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขเทียบกับคาเปาหมาย  
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ป 2561 ดังนี ้

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
72.5 75 77.5 80 82.5  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยDM/HT 
2. โปรแกรมการประเมินโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูปวย

เบาหวานและความดันโลหิตสูง (Thai CV Risk Score) 
3. คูมือการจัดบริการสุขภาพ “กลุมวัยทํางาน” แบบบูรณาการ 2558 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของผูปวยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียนไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

รอยละ - 77.89 
(ขอมูล ณ วันท่ี 
19 กันยายน 

2559 จากการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานของ 

สคร 1-12) 

78.58 
รอบ 9 เดือน     
(จากระบบ 

HDC ขอมูล ณ 
30 มิ.ย.60) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยดิเรก  ขําแปน  ผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903982 โทรศัพทมือถือ : 085-0515445, 
       089-5155911 
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2. แพทยหญิงจุรีพร คงประเสริฐ  รองผูอํานวยการสํานักโรคไมติดตอ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903985   โทรศัพทมือถือ : 081-3415408 
    โทรสาร : 02-5903973  E-mail : jurekong@gmail.com 
3. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง  หัวหนากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903986   โทรศัพทมือถือ : 086-4099794 
    โทรสาร : 02-5903985  E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวณัฐธิวรรณ พันธมุง  หัวหนากลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903986   โทรศัพทมือถือ : 086-4099794 
    โทรสาร : 02-5903985            E-mail : nuttiwan2516@hotmail.com 
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2. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล   หัวหนากลุมยุทธศาสตรและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903974 โทรศัพทมือถือ : 086-3839387 
    โทรสาร : 02-5903972  E-mail : ncdplan@gmail.com 
3. นางนิตยา  พันธุเวทย    หัวหนากลุมพัฒนาองคกร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903979 โทรศัพทมือถือ : 086-3839387 
    โทรสาร : 02-5903972  E-mail : ncd0424.3@gmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 28. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
คํานิยาม 1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาใน 

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เปน 
    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผูปวยโรค 
   หลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
3. การจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การท่ีผูปวยในออกจาก 
   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี 

เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
นอยกวารอยละ 7 นอยกวารอยละ 7 นอยกวารอยละ 7 นอยกวารอยละ 7 

 

วัตถุประสงค ลดอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล - ขอมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะหในระดับเขตสุขภาพท่ี 1-12 

- ระบบขอมูล 43 แฟม 

แหลงขอมูล - รายงาน ตก.2 

- ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนครั้งของการจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตายจากทุกหอผูปวย (I60-I69) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนครั้งของการจําหนายทุกสถานะของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผูปวย 

      ในชวงเวลาเดียวกัน (I60-I69) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (ติดตามเปลี่ยนแปลงไตรมาส 2 และ 4) 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 

 
ป 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 

 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 
 

วิธีการประเมินผล :  รายงาน ตก.2 
เอกสารสนับสนุน :  สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

9.1 รอยละอัตราตาย
ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง 

17.1 9.9 8.3 9.1 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยสุชาติ  หาญไชยพิบูลยกุล   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3069899 ตอ 2408 โทรศัพทมือถือ : 081-8434502 
    โทรสาร : 02-3547072   E-mail: suchathanc@yahoo.com 
2. นางจุฑาภรณ บุญธง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3069899 ตอ 1138 โทรศัพทมือถือ : 087-1149480 
    โทรสาร : 02-3547072   E-mail : j.bunthong@gmail.com 
สถาบันประสาทวิทยา 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางจุฑาภรณ บุญธง     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3069899 ตอ 1138 โทรศัพทมือถือ : 087-1149480 
    โทรสาร : 02-3547072   E-mail : j.bunthong@gmail.com 
สถาบันประสาทวิทยา 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 2. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 29. รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาล

ท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

   29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 

   29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

คํานิยาม 29.1 RDU เปนการประเมินโรงพยาบาล/เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ซ่ึง
ประกอบดวยการประเมิน RDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาล
ชุมชน) เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ตามเกณฑเปาหมาย 
- RDU 2 หมายถึง หนวยบริการลูกขาย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หนวยบริการ
ปฐมภูมิ) มีการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑเปาหมาย
ระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตผุล มี 3 ระดับ ดังนี้ 
 RDU ข้ันท่ี 1 หมายถึง การดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติผานเกณฑ

ท่ีกําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3  
3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซ่ึง

ยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไมเกิน 
1 รายการ 

 4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3 
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายาและการ

สงเสริมการขายยา ผานระดับ 3 

1. จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวา
รอยละ 40 ของ รพ.สต.
ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อําเภอท่ีมีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบนและ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

 RDU ข้ันท่ี 2 หมายถึง การดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ัด จาํนวน 5 ตัวชี้วัดตาม 
RDU ข้ันท่ี 1 

2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทาง
ชองคลอด ผานเกณฑท้ัง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป    
ไมเกินรอยละ 10  

4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ หรือไต
ทํางานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5 

5. การไมใชยาท่ีหามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก warfarin*, 
statins, ergots  (* ยกเวนกรณีใส mechanical 
heart valve) 

1. จํานวน รพ.สต. ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของ รพ.สต.
ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อําเภอ ท่ีมีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบนและ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายท้ัง     
2 โรค 
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 RDU ข้ันท่ี 3 หมายถึง มีการดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

1. ตัวชี้วัด RDU ผานเกณฑท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
 

1. จํานวน รพ.สต./หนวย
บริการปฐมภูมิทุกแหงใน
เครือขายระดับอําเภอ ท่ีมี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะ
ในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบนและโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายท้ัง   
2 โรค 

29.2 AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 
(Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซ่ึงดําเนินการท้ัง 6 
กิจกรรมสําคัญ ดังนี้  

กิจกรรม AMR 
1 กําหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ท่ีประกอบดวยองคประกอบอยางนอย คือ (1) 
ผูบริหารโรงพยาบาล (2) แพทยท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ AMR 
(3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) เจาหนาท่ี
รับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ท่ีโรงพยาบาลตั้งข้ึนใหม หรือ 
(2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมีอยูเดิม แตปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการเดิมท่ีมีอยูใหครอบคลุมองคประกอบขางตน โดยมีผูบริหาร
โรงพยาบาล และแพทยท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ AMR เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 
2.การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 
 2.1 โรงพยาบาลจัดทํา (1) antibiogram อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
เพ่ือใชในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการทดสอบความไวของ
เชื้อตอยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและสงขอมูล (1) และ (2) มายัง
กรมวิทยาศาสตรการแพทยและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
2.2 โรงพยาบาลจัดทํา (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญของโรงพยาบาล 
(2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ไดแก Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus 
faecium และ Streptococcus pneumoniae (ขอมูลปปฏทิิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกป) 

และสงมายังกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  110 | P a g e  
 



3.การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลจัดทํารายงานติดตามปริมาณและคาใชจายของยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ เชน 
กลุมยา Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin และ กลุม 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เชน Cefoperazone-Sulbactam, 
Piperacillin/tazobactam,  Amoxicillin-Clavulanic acid 
4.การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence 
surveillance) ปละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซอนหลักในโรงพยาบาล เชน VAP, CA-
UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อกอโรค และความไวยาของการติดเชื้อแตละ
ตําแหนงท่ีเปนปญหาสําคัญ ปละ 1 ครั้ง และสงขอมูลในขอ (1)- (3) มายังสถาบันบําราศ
นราดูร กรมควบคุมโรค 
5. การวิเคราะหสถานการณตางๆ เช่ือมโยงสภาพปญหา และนําไปสูมาตรการดําเนินงาน 
โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพปญหา 
และนําไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล 

 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

RDU ข้ันท่ี 1 80% 
RDU ข้ันท่ี 2 20% 

RDU ข้ันท่ี 2 80% RDU ข้ันท่ี 2 80% 
RDU ข้ันท่ี 3 20% 

RDU ข้ันท่ี 3 80% 

AMR: รอยละ 70 ของ
โรงพยาบาลมีระบบการ
จัดการ AMR อยาง
บูรณาการ  

  การติดเชื้อ AMR 
ลดลง 50 % 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเกิดความคุมคาและปลอดภัยในการใชยา  
2. เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา 

ประชากรกลุมเปาหมาย RDU : โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และหนวยบริการปฐมภูมิ 
         ในเครือขายระดับอําเภอ 
AMR : โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงาน 

แหลงขอมูล ขอมูลจากโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลผาน (A1 = RDU ข้ันท่ี 1  และ A2 = RDU ข้ันท่ี 2) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด  

รายการขอมูล 3 C = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปท่ีดําเนินกิจกรรม AMR ตามท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปท้ังหมด  

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด RDU : (A1/B) x 100 และ (A2/B) 
AMR: (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (แบบสะสม) 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
RDU ข้ันท่ี 1 60% 

RDU ข้ันท่ี 2 5% 

RDU ข้ันท่ี 1 70% 

RDU ข้ันท่ี 2 10% 

RDU ข้ันท่ี 1 80% 

RDU ข้ันท่ี 2 15% 

RDU ข้ันท่ี 1 80% 

RDU ข้ันท่ี 2 20% 

  AMR: รอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลท่ีมีระบบ
การจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ 

AMR: รอยละ 70 ของ
โรงพยาบาลท่ีมีระบบ
การจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ 

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

   RDU ข้ันท่ี 2 80% 
    

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

   RDU ข้ันท่ี 2 80% 
RDU ข้ันท่ี 3 20% 

    
ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   RDU ข้ันท่ี 3 80% 
    

 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ขอมูลไตรมาส 
3/2560 

รอยละ - - RDU ข้ันท่ี 1  
รอยละ 41.56 
RDU ข้ันท่ี 2 
รอยละ 0.56 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634   E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวช้ีวัด RDU และกิจกรรมขอท่ี 1-3 ของตัวช้ีวัด AMR) 
2. นางวราภรณ เทียนทอง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903652   โทรศัพทมือถือ : 081-3465980 
    โทรสาร : 02-5903443   E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 
สถาบันบําราศนราดูร (กิจกรรมขอท่ี 4 ของตัวช้ีวัด AMR) 
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3. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร              นักวิทยาศาสตรการแพทยเชี่ยวชาญ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9510000 ตอ 99302  โทรศัพทมือถือ : 087-7059541 
   โทรสาร : 02-9511486   E-mail : wantana.p@dmsc.mail.go.th   
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (กิจกรรมขอท่ี 5 ของตัวช้ีวัด AMR) 
4. นพ.ฐิติพงษ ยิ่งยง                         นายแพทยชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901795   โทรศัพทมือถือ : 081-4543593 
    โทรสาร : 02-5901784    E-mail : thity_24@yahoo.com 
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (กิจกรรมขอท่ี 6 ของตัวช้ีวัด AMR) 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์           เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634   E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 3. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 30. รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 

คํานิยาม การสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสงตอผูปวย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ,
สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพ่ือไปรับการรักษาตอ
ในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการท่ีมีศักยภาพสูงกวาท่ีตั้งอยูนอกเขตสุขภาพ 
ของตนเอง ไดแก กรณี 1) เพ่ือการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพ่ือการวินิจฉัย 3) เพ่ือการ
รักษาตอเนื่อง และทําใหผูปวยไดรับการสงตอไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การสงตอ
รวมท้ังฉุกเฉินและไมฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ลดลงรอยละ 10 ลดลงรอยละ 10 ลดลงรอยละ 10 ลดลงรอยละ 10 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลรักษาพยาบาลและการสงตอท่ีเหมาะสม 

ประชากรกลุมเปาหมาย รพ.ระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแหง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล จังหวัดจัดเก็บขอมูล และสงเขา HDC กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวย 4 สาขา ท่ีสงตอออกนอกเขตสุขภาพป 2560  

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวย 4 สาขา ท่ีสงตอออกนอกเขตสุขภาพป 2561 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A-B)/A x 100 
(โดยเปรียบเทียบในชวงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 
 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ข้ันตอน 1 - 3 ข้ันตอน 1 – 5 ข้ันตอน 1 - 5 ลดลงรอยละ 10 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ข้ันตอน 1 - 3 ข้ันตอน 1 – 5 ข้ันตอน 1 - 5 ลดลงรอยละ 10 

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ข้ันตอน 1 - 3 ข้ันตอน 1 – 5 ข้ันตอน 1 - 5 ลดลงรอยละ 10 

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ข้ันตอน 1 - 3 ข้ันตอน 1 – 5 ข้ันตอน 1 - 5 ลดลงรอยละ 10 
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วิธีการประเมินผล :   ข้ันตอน 1) ศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทําบทบาท
หนาท่ีในการประสานงาน รับสงตอผูปวยตามแนวทางพัฒนาระบบสงตอ  
 ข้ันตอน 2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงตอผูปวย การจัดทํา
ระบบขอมูลการสงตอผูปวยสาขาท่ีเปนปญหา เพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและ
แกไขปญหา 
 ข้ันตอน 3) มีการจัดทําเครือขายผูเชี่ยวชาญและจัดทําระบบการสงตอ สาขาท่ีมี
การสงตอผูปวยจํานวนมาก และเปนปญหาของจังหวัด/เขต ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแกไขปญหาการสงตอ 
 ข้ันตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการดําเนินงาน การสงตอผูปวยระดับ
จังหวัด/เขตเพ่ือรวมกันแกไขปญหาในเครือขาย  
 ข้ันตอน 5) สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับจังหวัด/เขต  

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

  - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.สุพจน  จิระราชวโร  รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901761 โทรศัพทมือถือ : 063-2358956 
    โทรสาร : 02-5901631  E-mail : supodjira@yahoo.com 

2. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901643 โทรศัพทมือถือ : 089-8296254 
    โทรสาร : 02-5901631       E-mail : kavalinc@hotmail.com 

 3.นางกนกวรรณ  พ่ึงรัศมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 089-5215987 
    โทรสาร : 02-5901631  E-mail : refermoph@hotmail.com 

4. นายพิทยา  สรอยสําโร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ        
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 081-2987693 
    โทรสาร : 02-5901631  E-mail : refermoph@hotmail.com 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1.นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901643 โทรศัพทมือถือ : 089-8296254 
   โทรสาร : 02-5901631       E-mail : kavalinc@hotmail.com 

2. นางกนกวรรณ  พ่ึงรัศมี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 089-5215987 
    โทรสาร : 02-5901631       E-mail : refermoph@hotmail.com    
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3. นายพิทยา  สรอยสําโรง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 081-2987693 
    โทรสาร : 02-5901631  E-mail : refermoph@hotmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 31. อัตราตายทารกแรกเกิด  
คํานิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกท่ีคลอด รอดออกมา มีชีวิตจนถึง 28 วันในโรงพยาบาล

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เกณฑเปาหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวาหรือเทากับ 28 วัน 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
< 3.4 ตอ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.0 ตอ 1,000 
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.8 ตอ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.5 ตอ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

 

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดใหท่ัวถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากรกลุมเปาหมาย ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 

    กรมการแพทย 
2. โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และสงขอมูลเขาระบบ 
    Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
3. รวบรวมขอมูลการตายของทารกแรกเกิดจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของ    
    กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล 1. ขอมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย     
    ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 
2. ฐานขอมูลจากระบบ Health Data Center  
3. ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการขอมูล 2 B   =  จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

 

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

- 3.6 - 3.4 

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

- 3.2 - 3.0 

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

- 3.0 - 2.8 
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ป 2564: 
 

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

- 2.6 - 2.5 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมทําเขาใจตัวชี้วัด 
2. สงขอมูลครบทุกเขต 
3. มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
4. มีการสรุปขอมูล 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพทารกแรกเกิด 
2. ยุทธศาสตรตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บขอมูล กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

7 อัตราตาย
ทารกแรกเกิด  

ตอ 1,000 
ทารกเกิดมีชีพ 

5 3.94 3.52 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.วิบูลย กาญจนพัฒนกุล   ผูรับผิดชอบงาน serviceplan ทารกแรกเกิด  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548928 โทรศัพทมือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย   

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย   

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย กาญจนพัฒนกุล   ผูรับผิดชอบงาน serviceplanทารกแรกเกิด  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548928 โทรศัพทมือถือ : 083-0070578 

    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย  

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย   
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3. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 

    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 32. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

คํานิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผูปวยระยะทายตามแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองเพ่ือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยดูแลใหครอบคลุมเรื่อง Body, 
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการ
รบกวนตางๆ (Symptoms Control) โดยมีผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง (Patient 
and Family Center) มุงเนนกิจกรรม Family meeting, Advance care plan เปนตน 
ผูปวย Palliative รายใหมในป หมายถึงผูปวยในปท่ีคํานวณ ไดรับการประเมินตามเกณฑ
ของสถานพยาบาลนั้นๆ พบวาตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
(หนวยนับเปนคน) 
หมายเหตุ วิธีนับ การไดรับการดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1 ใหประเมินจาก ผูปวยและ/
หรือครอบครัวไดรับขอมูลระยะของโรค และ/หรือ ไดรับการเตรียมและสงตอกลับชุมชน
เพ่ือการดูแลตอเนื่อง เปนอยางนอย  (การเก็บขอมูล นับจํานวนคน ท่ีเปนรายใหมในป) 
กลุมโรคท่ีตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (เปนอยางนอย) ผูปวยระยะทาย เชน 

1. โรคมะเร็ง 
2. Neurological Disease /Stroke 
3. โรคไตในระยะท่ีตองไดรับการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) 

และกลุมท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเขาสูภาวะคุกคามตอชีวิต การรักษาเปนไปเพ่ือ
ประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 

4. Pulmonary and Heart Disease 
5. Multiple Trauma Patient 
6. Infectious Disease HIV/AIDS 
7. Pediatric  
8. Aging /Dementia 

โดยมี Criteria ของผูปวยท่ีเขาสูภาวะ Palliative Care (หรือตามแนวทางการรักษา
ของหนวยงานนั้น) เชน 

1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจําวันนั่งหรือนอนมากกวา          
รอยละ 50 ของวันตองพ่ึงพิงมากข้ึน 
- การประเมินสมรรถนะอาจใช PPS ≤รอยละ 50 หรือ 
- การประเมิน Functional Assessment ไดแก Karnofsky Score (KPS)                

≤ รอยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน 
2. Multiple Co-morbidity ซ่ึงเปนตัวบงชี้ท่ีมีความสําคัญ 
3. โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว มีอาการซับซอนท่ีไมสุขสบายมาก 
4. Terminal Delirium 
5. Cachexia, น้ําหนักลดตอเนื่อง,Serum albumin < 2.5 mg/dl ตอเนื่อง 
6. Persistent  Hypercalcemia 
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7. ไมตอบสนองตอการรักษา 
8. ผูปวย/ครอบครัวเลือกท่ีจะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มท่ี 
9. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง 
10. มีเหตุการณท่ีมีผลกระทบ เชน การลมรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเขาดูแลใน

สถานพยาบาล/บรบิาล 
เกณฑเปาหมาย : โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ (ผานตามข้ันตอน  

     การประเมินผล) 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

• ข้ันตอนท่ี 2  
 2.1, 2.2 (1)
 และ 2.3 (1) 

• ข้ันตอนท่ี 3 

• ข้ันตอนท่ี 4  
4.1(1) และ 4.2 (1) 

• ข้ันตอนท่ี 5  
5.1(1) และ 5.2(1) 

• ข้ันตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (2) 
และ 2.3 (2) 

• ข้ันตอนท่ี 3 

• ข้ันตอนท่ี 4  
4.1(2) และ 4.2(2) 

• ข้ันตอนท่ี 5  
5.1(2) และ 5.2(2) 

• ข้ันตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (3) 
และ 2.3 (3) 

• ข้ันตอนท่ี 3 

• ข้ันตอนท่ี 4  
4.1(3) และ 4.2(3) 

• ข้ันตอนท่ี 5  
5.1(3) และ 5.2(3) 

• ข้ันตอนท่ี 2  
2.1, 2.2 (4) 
และ 2.3 (4) 

• ข้ันตอนท่ี 3 

• ข้ันตอนท่ี 4  
4.1(4) และ 4.2(4) 

• ข้ันตอนท่ี 5  
5.1(4) และ 5.2(4) 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูปวยระยะทายไดรับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดทาย 
2. เพ่ือใหผูปวยระยะทายเขาถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility)  
    จากทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังผูปวยสามารถดูแลตนเองไดในชวงเวลา 
    ของภาวะโรคและอาการอยางเหมาะสม 
3. เพ่ือใหผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับขอมูล (Information) อยางมีประสิทธิภาพ 
    และมีสวนรวมในการวางแผนลวงหนา (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิต 
    ท่ีดีตามสภาพจนถึงวาระสุดทายของชีวิต 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ  

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานผลการดําเนินงานท่ีดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดจากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A,S,M,F)  ในเขตสุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดําเนินการผานระดับความสําเร็จ  
      ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในวิธีการประเมินผล 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ 
รายการขอมูล 3 C = จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป ไดรับการดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1 

รายการขอมูล 4 D  = จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป 
รายการขอมูล 5 E = จํานวนผูปวย Palliative ท่ีไดรับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตามแนวทาง

ของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย)** 
รายการขอมูล 6 F =จํานวนผูปวย Palliative ท่ีจําเปนตองไดรับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตาม

แนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย)** 
รายการขอมูล 7 G = จํานวนผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการใหขอมูลจากกิจกรรม Family 

Meeting และมีการทํา Advance Care Planning (ACP) 
รายการขอมูล 8 H = จํานวนผูปวย Palliative Care รายใหม ในปท่ีรายงาน 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  
 = (A/B) x 100 

2.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 1 (ขอ 1.3) 
กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ (ผูปวย Palliative รายใหมในป) ไดรับการดูแลตามแนวทาง 

Palliative Care ≥ รอยละ 50  
 = (C/D) x 100 

3.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 1 (ขอ 1.5) 
มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication 
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ≥รอยละ 30 ของจํานวนผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับ Strong 
Opioid 
โรงพยาบาลระดับ M2,F1-3≥รอยละ 20 ของจํานวนผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับ Strong 
Opioid 
 = (E/F) x 100 

4.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 2 (ขอ 2.2) 
รอยละ ของผูปวย Palliative Careรายใหม ในปท่ีรายงานไดรับการใหขอมูลจาก
กิจกรรม Family Meeting และมีการทํา Advance Care Planning (ACP) 
 = (G/H) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน  

ป 2561 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4 
4.1 (1) และ 4.2 (1) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (1) และ 5.2 (1) 

ป 2562 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (2) และ 2.3 (2) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (2) และ 4.2 (2) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (2) และ 5.2 (2) 

ป 2563 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3) 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (3) และ 4.2 (3) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (3) และ 5.2 (3) 

ป 2564 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (4) และ 4.2 (4) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (4) และ 5.2 (4) 
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วิธีการประเมินผล :  ข้ันตอนท่ี 1 
1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ    
ศูนยการดูแลแบบประคับประคองท่ีประกอบดวยบุคลากรสหสาขาท่ีเก่ียวของ 

- มีการแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร 
Palliative Care 

- มีการกําหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญ
ของโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 
- มีการแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสํา คัญของ

โรงพยาบาล 
1.2โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเปนหนวยบริการหนึ่งใน
กลุมงานการพยาบาลมอบหมายใหมีพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
รับผิดชอบเต็มเวลาและมีทีม PCWN ครอบคลุมหนวยงานบริการผูปวยใน ผูปวยนอกท่ี
เก่ียวของ 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีหนวยบริการการดูแลแบบประคับประคองพรอมพยาบาลท่ีผานการ

อบรมหลักสูตร Palliative Care อยางนอย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหนวยงาน
บริการผูปวยในผูปวยนอกท่ีเก่ียวของ 

1.3กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ 

รอยละ 50 โดยคิดจากจํานวนรายใหมในป และมีวิธีคิด ดังนี้ 

สูตร (A/B) x 100 

 A = จํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมินแลวเปนไปตามเกณฑของสถานพยาบาล

นั้นๆวาตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป) 

ไดรับการดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1(หนวยนับเปนคน) 

 B = จํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมินแลวเปนไปตามเกณฑของสถานพยาบาล
นั้นๆวาตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป)  
(หนวยนับเปนคน) 

1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การทํางาน ท่ีแสดงถึงการเชื่อมโยงการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

1.5โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication≥ รอยละ 30 ของ

จํานวนผูปวยท่ีไดรับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหง
ประเทศไทย)** และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก 
เชน สวดมนตบําบัด สมาธิบําบัด กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
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โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication≥ รอยละ 20 ของจํานวนผูปวยท่ี
จําเปนตองไดรับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหง
ประเทศไทย) **และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทย หรือการแพทย
ทางเลือก เชน สวดมนตบําบัด  สมาธิบําบัด  กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
ข้ันตอนท่ี 2 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ครบถวนและมีการดําเนินการในขอ
 ตอไปนี้ 
 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มีแพทยผานการอบรมดาน Palliative เปนประธาน หรือกรรมการรวม
ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
 2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
    ผูปวยและครอบครัวในกลุมตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
(ผูปวยนอก หรือ ผูปวยใน) ไดรับการใหขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทํา 
Advance Care Planning (ACP)  
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
  โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
    นับจากจํานวน ผูปวยและครอบครัวไดรับการสงตอขอมูล Advance 
Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการทํา ACP ผูปวย
และครอบครัวท่ีในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 

จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของผูปวย Palliative รายใหมในป ในปไดรับการสงตอขอมูล 
ACP จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3 

(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3 

 2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และ/หรือมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก ในการดูแลผูป วยแบบ
ประคับประคอง  เชน การฝงเข็มในแพทยแผนจีน หรือการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ เชนการ
ดูแลผูปวยระยะทายหรือการดูแลแบบประคับประคอง เชน สวดมนตบําบัด สมาธิบําบัด 
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กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
 โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
 มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication (ในผูปวย
ท่ีจําเปนตองไดรับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เชน สวดมนตบําบัด สมาธิบําบัด กดจุด
บําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M 1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
ข้ันตอนท่ี 3  
 - สําหรับป 2560 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ครบถวน และมีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 - มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม รวมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. 
องคกรในทองถ่ินหรือองคกรตางๆ เชน อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เปนตน อยาง
นอย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมตอ 1 โรงพยาบาล 

- สําหรับป 2561- 2564มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-2 ครบถวน และมี
การดําเนินการดังตอไปนี้ 

 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง มีการดําเนินงานอยางเปนรปูธรรม รวมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องคกรใน
ทองถ่ินหรือองคกรตางๆ เชน อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เปนตน อยางนอย 1 
แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมตอ 1 โรงพยาบาล 
ข้ันตอนท่ี 4 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-3 ครบถวน และมีการดําเนินการ ตอไปนี้ 
 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอของเขตสุขภาพท่ีชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรและมีการประกาศใช มีการดําเนินการตามแนวทางเพ่ือการดูแลท่ี
ตอเนื่อง และเพ่ิมการเขาถึงการไดรับดูแลแบบประคับประคอง  
(1) ป 2561 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ -สงตอฯ เปนแนวทางใน

โรงพยาบาลทุกแหง (ระดับโรงพยาบาล) 
(2) ป 2562  มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เปนแนวทางใชรวมกันท้ัง

จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
(3) ป 2563 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เปนแนวทางใชรวมกันท้ัง
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เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 
(4) ป 2564 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เผยแพรท่ัวประเทศ

 เพ่ือเปนแนวทางในการสงตอขามเขตสุขภาพ 
 4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีคลังอุปกรณท่ีใชในการสนับสนุนผูปวย ใหสามารถยืมไปใชท่ีบานได
โดยมีการประเมินความตองการใชอุปกรณ และมีการจัดหาใหเพียงพอ 
(1) ป 2561 มีคลังอุปกรณสนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 

เปนอยางนอย 
(2) ป 2562 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน สรางเครือขายการยืม-

คืน ท่ีเอ้ือตอผูปวยท้ังจังหวัด 
(3) ป 2563 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน สรางเครือขายการยืม-

คืน ท่ีเอ้ือตอผูปวยท้ังเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 มีการจัดทําระบบบํารุงรักษา และฐานขอมูลอุปกรณใหยืมใชอยางมี

ประสิทธิภาพ และงายตอการเขาถึงท้ังระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 
ข้ันตอนท่ี 5 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-4 ครบถวน และมีการดําเนินการในขอ
ตอไปนี้ 
 5.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการติดตามประเมินการบรรลุเปาหมาย (Goal) ตาม Advance Care 
Plan ท่ีไดทําและปรับเปลี่ยนรวมกันของผูปวย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระ
สุดทายและการจากไป (ผูปวยเสียชีวิต) 
(1) ป 2561 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 50 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(2) ป 2562 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 60 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(3) ป 2563 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 70 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(4) ป 2564 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 80 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
หมายเหตุ (1) - (4)  คิดจากจํานวนผูปวยในข้ันตอนท่ี 2 ขอ 2.2 (ตัวหาร) 
 5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3  
  มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ 
Best /Good Practice ดานการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) 
(1) ป 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อยางนอย 1 เรื่อง / 

โรงพยาบาล 
(2) ป 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อยางนอย 1 เรื่อง / จังหวัด 
(3) ป 2563 มี (1) - (2) และ งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 มี (1) - (3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง

สาธารณสุข หรือกลุมโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ 
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผูปวยแบบประคับประคองระยะทาย กรมการแพทย 

2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย 
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : 

Palliative Care Version 1.2016 
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(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf) 
4. แนวทางการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสําหรับพยาบาลท่ัวไป: Clinical 

nursing practice guidelines for stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554 
5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group. http://www.capc.org/tools-

for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-
palliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

  NA NA NA 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล  ท่ีปรึกษากรมการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5918245 โทรศัพทมือถือ : 081-9105216 
    โทรสาร : 02-5918244  E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 
2. นางอําไพพร อังวัฒนา    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906282 โทรศัพทมือถือ : 081-6685008 
    โทรสาร : 02-5918264-5  E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 
3. นางสาวศิวาพร สังรวม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906146 โทรศัพทมือถือ : 089-6093836 
    โทรสาร : 02-5918244  E-mail : keaksiwa@gmail.com  

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ สิงหกลางพล  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906329 โทรศัพทมือถือ : 081-3554866 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : klangpol@yahoo.com 
กรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการ    
    สุขภาพ 
2. นายแพทยภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906047 โทรศัพทมือถือ :  089-9594499 
     โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย  
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยฯ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 33. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
คํานิยาม 1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค และฟนฟูสภาพท่ีโรงพยาบาลแตไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรคและฟนฟูสภาพ ดังนี้ 
 - การรักษาดวยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การทับหมอเกลือ 
 - การนวดเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
 - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
 - การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยแผนไทย 
 - การฝกกายบริหารดวยทาฤๅษีดัดตน 
3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
และฟนฟูสภาพ ประกอบดวย 
 - การฝกสมาธิบําบัด 
 - ฝงเข็ม 
 - การกดจุดบําบัด 
 - การแพทยทางเลือกอ่ืนๆ ไดแก การนวดปรับสมดุลโครงสรางรางกาย 
4. บริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก หมายถึง บริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 20  
- รพศ./ รพท. อยางนอยรอยละ 10  
- รพช. อยางนอยรอยละ 20  
- รพ.สต. อยางนอยรอยละ 30   

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

 

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมอัตราการเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของการบริการทางการแพทยและสาธารณสุขครบวงจร 
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ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การบันทึกขอมูลในระบบรายงาน 43 แฟม 
2. การรายงานจากจังหวัด 

แหลงขอมูล 1. 43 แฟม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/   
    Provider) 
2. ขอมูลรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนครั้งท่ีมารับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในสถานบริการ 
      สาธารณสุขของรฐั 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนครั้งท่ีมารับบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ทบทวนรูปแบบการ
บริการ (Service Package) 
ดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan 
2. ชี้แจง และสรางกลไกการ
มีสวนรวมของ CTMO     
ทุกเขตสุขภาพ 
3. สนับสนุนใหมีการ
จัดบริการดานการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือกในระบบบริการ
สาธารณสุข 
 

1. พัฒนาโรงพยาบาล
เปาหมายเขาสูกระบวนการ
รับรองคุณภาพ 
  1.1 รพศ./รพท. เขตละ
อยางนอย 2 แหง (A-M1) 
  1.2 รพช. จังหวัดละอยาง
นอย 2 แหง (M2-F3) 
2. พัฒนา รพ.สต. สูมาตรฐาน
บริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก  
อําเภอละอยางนอย  2 แหง 

สถานบริการทุกระดับมี
การจัดบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ผสมผสานท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามบริบท
ของหนวยบริการ ไดแก  
-คลินิกครบวงจรดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 
(A-F3) 
- คลินิก OPD แพทย
แผนไทยคูขนาน(A-F3) 
- คลินิกบริการผูปวยใน 
(IPD) ดานการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (A-M1) 
- บริการรักษา สงเสริม
สุขภาพ ปองกันควบคุม
โรค และฟนฟูสุขภาพ
ดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ใน รพ.สต. 
 
 

ผูปวยนอกไดรับ
บริการการแพทย
แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  
ท่ีไดมาตรฐาน         
รอยละ 20 แบงเปน 
- รพศ./ รพท. อยาง
นอยรอยละ 10  
- รพช. อยางนอย
รอยละ 20  
- รพ.สต. อยางนอย
รอยละ 30   
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ป 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รอยละ 20 
ป 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 20 

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

   รอยละ 20 
 

วิธีการประเมินผล :  1. ขอมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 

2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทยแผนไทยและ 

    การแพทยทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

2. คูมือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของผูปวยนอก
ท่ีไดรับบริการ 

รอยละ 17.51 17.15 19.75 
(ณ 30 ก.ย. 

60) 
รอยละผูปวยนอกท่ีไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน 

ป พ.ศ. รอยละของผูปวยนอกท่ีไดรับบริการ 
2553 5.78   
2554 11.92 
2555 11.24 
2556 14.05 
2557 16.59   
2558 17.51 
2559 17.15 
2560 19.75 

ท่ีมา : กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495647 โทรศัพทมือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 02-1495647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
2. นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน  ผูอํานวยการกองการแพทยทางเลือก 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495636 โทรศัพทมือถือ : 081-8723270 
    โทรสาร : 02-1495636  E-mail : tewantha@gmail.com 
กองการแพทยทางเลือก 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  130 | P a g e  
 



3. แพทยหญิงรุงนภา  ประสานทอง หัวหนากลุมงานการแพทยไทย – จีน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495676 โทรศัพทมือถือ : 081-3565326 
    โทรสาร : 02-1495677  E-mail : rungnapa.pr@gmail.com 
กองการแพทยทางเลือก          
4. นายสมศักดิ์ กรีชัย       หัวหนากลุมงานสํานักงาน   
     สนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495653  โทรศัพทมือถือ : 081-6846683          
    โทรสาร : 02-1495653  E-mail : augus_organ@hotmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
5. นางศรีจรรยา โชตึก    หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490 โทรศัพทมือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวศศิธร  ใหญสถิตย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นายชัยพร กาญจนอักษร    แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 095-4196394  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : ckttmman414@hotmail.co.th 

กองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวสุกัญญา  ชายแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5917809 โทรศัพทมือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 34. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 
คํานิยาม การเขาถึงบริการ หมายถึง การท่ีประชาชนผูซ่ึงไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรคซึมเศรา ไดรับ

การบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการ

โรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป (CPG MDD GP) หรือไดรับการชวยเหลือตาม

แนวทางมาตรฐานอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 

ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชท่ีมีอาการสอดคลองตาม

เกณฑวินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการ

จําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัยโลกฉบับท่ี 10 (ICD – 10 : International 

Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส

โรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ท่ีมารับบริการสะสม

ตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ (ใสปท่ีตองการวัด) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

≥รอยละ 55 ≥รอยละ 60 ≥รอยละ 65 ≥รอยละ 70 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษาท่ีทันทวงที มีมาตรฐานตอเนื่องทําใหลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา ปองกันการฆาตัวตาย และไมกลับเปนซํ้า 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเจ็บปวยดวยโรคจิตเวชท่ีมีอาการสอดคลองตามเกณฑวินิจฉัยโรค Depressive 
Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศของ
องคการอนามัยโลกฉบับท่ี 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases 
and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด 
F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการ
เขาถึงบริการป (ใสปท่ีตองการวัด) จากสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ และจากแหลง
รายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข แลว ทําการรวมขอมูลเขากับขอมูลของ
ปงบประมาณ 2552- ปกอนปท่ีตองการวัด (เชน ตองการวัดผลการเขาถึงบริการป 2560 
ตองนําขอมูลป 2560 รวมกับขอมูลของป 2552-2559)  โดยประมวลผลเปนรายหนวย
บริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แลวนําเสนอผลท่ี www.thaidepression.com  

ขอมูลท่ีตองการ ไดแก 1) วันท่ีเขารับการบริการ 2) คํานําหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล  
5) เพศ 6) เลขท่ีบัตรประชาชน 7) วันเดือนปเกิด 8) อําเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรค
ซึมเศรา 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีอยูในฐานขอมูล 50 แฟมแลว) 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  132 | P a g e  
 



ในกรณีท่ีหนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงาน
มายังศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดําเนินการไดดังนี้  
1. สงรายงานเปนเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกําหนดทางไปรษณียมายังศูนยวิจัยและ

สารสนเทศโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกขอมูลตาม
รายการใหอยางครบถวน 

2. สงขอมูลจาก file ขอมูลแบบ excel หรือ word ท่ีสงผานทาง e-mail ท่ี E-mail : 
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง 
CD สงทางไปรษณีย 

3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com 
สําหรับหนวยท่ีมีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทาง Online 
ท้ังนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพรอม

ประมวลผลเขากับฐานขอมูลโรคซึมเศรา จนกวาหนวยบริการในพ้ืนท่ีจะขอยกเลิกการสง
ตามขอ 1-2 
คําอธิบายสูตร: 

• ตัวตั้ง คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) 
ท้ังรายเกาและรายใหม ท่ีมารับบริการสะสมมาตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงใน
ปงบประมาณ (ใสปท่ีตองการวัด) ในหนวยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./    
รพ.สต.และศูนยสุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมท้ังรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

• ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศราท่ีคํานวณจากความชุกของโรคซึมเศรา
ภาพรวมท้ังประเทศ ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของ
โรคซึมเศราป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุมตัวอยางของประขากรไทยท่ีมีอายุตั้งแต 15 
ปข้ึนไปจํานวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมท้ังประเทศ 2.7% 
(แยกเปน Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia0.3%) และฐานประชากร
ประจําป....(จะใชประชากรประจําปยอนหลังไป 1-2 ป เนื่องจากปท่ีจะวัดยังไมมีรายงาน 
เชน ในปงบประมาณ 2560 จะฐานประชากรประจําป 2558) ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปของ
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ  

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราท่ีมารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง   
      ปงบประมาณ (ใสปท่ีตองการวัด) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกท่ีไดจากการสํารวจ 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561  : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥รอยละ 55 
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ป 2562  : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥รอยละ 60 

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

- - - ≥รอยละ 65 

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

- - - ≥รอยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมขอมูลผลการเขาถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศจากมาตรฐาน
ขอมูล 43 แฟม โดยการรับขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เปนรอบไตรมาส ท่ีมีขอมูลสอดคลองกับแบบรายงานท่ีกําหนดและทําการรวมผลการ
ดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 - ปท่ีตองการจะ
วัดในฐานขอมูลการเขาถึงบริการโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ แลววิเคราะหประมวลผล และนําเสนอเปนรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศท่ี 
www.thaidepression.com 

เอกสารสนับสนุน :  ขอมูลจากฐานขอมูล www.thaidepression.com 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการเขาถึงบริการ
ของผูปวยโรคซึมเศรา
เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกท่ีไดจาก
การสํารวจ 

รอยละ 36.76 44.14 48.50 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยประภาส  อุครานันท    ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352599         โทรศัพทมือถือ : 089-9494885 
    โทรสาร : 045-352598   E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นางจินตนา ลี้จงเพ่ิมพูน   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352599  โทรศัพทมือถือ : 081-8775751 
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางจินตนา ลี้จงเพ่ิมพูน   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352599  โทรศัพทมือถือ : 081-8775751  
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com  
ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 35. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 
คํานิยาม การฆาตัวตายสําเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนา

ท่ีจะตายจริง เพ่ือใหหลุดพนจากการบีบค้ัน หรือความคับของใจท่ีเกิดข้ึนในชีวิต ซ่ึงอาจจะ
กระทําอยางตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยออมดวยวิธีการตางๆ จนกระท่ังกระทําไดสําเร็จ 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ตอประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ตอประชากร

แสนคน 
 

วัตถุประสงค 1. ทําใหทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุมเสี่ยงระหวางกลุมบุคคล สถานท่ี  
ชวงเวลา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกัน 
2. เปนเครื่องชี้วัดปญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปญหานั้น สูการกําหนดมาตรการ
และแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูฆาตัวตายสําเร็จท่ัวประเทศ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เปนขอมูลพ้ืนฐานรายงานครั้งเดียว 
แหลงขอมูล - รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย  

โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูฆาตัวตายสําเร็จ  
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางป 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รายงานอัตรา 

การฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคน
(เปาหมาย ≤ 6.3 ตอ
ประชากรแสนคน) 

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

- - - รายงานอัตรา 
การฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคน
(เปาหมาย ≤ 6.3 ตอ
ประชากรแสนคน) 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รายงานอัตรา 
การฆาตัวตายสําเร็จ
ตอประชากรแสนคน
(เปาหมาย ≤ 6.0 ตอ
ประชากรแสนคน) 

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

- - - รายงานอัตรา 
การฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคน
(เปาหมาย ≤ 6.0 ตอ
ประชากรแสนคน) 

 

วิธีการประเมินผล :  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราตอประชากรแสนคน และ
อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตรของผูท่ีฆาตัวตายสําเร็จ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดขอมูลรายงานการตายท่ีรวบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย โดยสํานัก    
    นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
2. ชุดขอมูล 43 แฟม จากหนวยบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ รวบรวมโดยสํานักนโยบาย 
    และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

การฆาตัวตาย
สําเร็จ 

อัตราตอประชากร 
แสนคน 

6.08 6.47 อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูล 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยณัฐกร  จําปาทอง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช 

     ขอนแกนราชนครินทร 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 043-209999 โทรศัพทมือถือ : 081-8052420 

   ตอ 63111 

    โทรสาร : 043-224722  E-mail : n_jumpathong@hotmail.com 

2. นายแพทยศักรินทร  แกวเฮา  นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 043-209999 โทรศัพทมือถือ : 094–9058877 

   ตอ 63136 

    โทรสาร : 043-224722  E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 

3. นางอรพิน  ยอดกลาง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

     โทรศัพทท่ีทํางาน : 043-209999 โทรศัพทมือถือ : 094-9058877 

   ตอ 63308 

    โทรสาร : 043-224722  E-mail : orapin545@gmail.com   

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร         
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางอรพิน  ยอดกลาง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 043-209999 ตอ 63308 โทรศัพทมือถือ : 094–9058877 
    โทรสาร : 043-224722   E-mail : orapin545@gmail.com 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร  กรมสุขภาพจิต 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส) 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพ 36. อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
คํานิยาม 1. ผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผูปวยท่ีเขาเกณฑการวินิจฉัยภาวะ

severe sepsis หรือ septic shock 
 1.1 ผูปวย severe sepsis หมายถึง  ผูปวยท่ีสงสัยหรือยืนยันวามีการติดเชื้อใน
รางกาย รวมกับมี SIRS ตั้งแต 2 ขอ ข้ึนไป (ตารางท่ี 1) ท่ีเกิดภาวะ tissue 
hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางท่ี 2)  โดยท่ีอาจจะมีหรือไมมีภาวะ 
hypotension ก็ได 
 1.2 ผูปวย septic shock หมายถึง ผูปวยท่ีสงสัยหรือยืนยันวามีการติดเชื้อใน
รางกาย รวมกับมี SIRS ตั้งแต 2 ขอ ข้ึนไป (ตารางท่ี 1)  ท่ีมี hypotension ตองใช 
vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีคา serum lactate level 
>2 mmol/L (18 mg/dL) แมวาจะไดสารน้ําเพียงพอแลวก็ตาม 
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากท่ีบานหรือท่ีชุมชน    
โดยตองไมอยูในกลุม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบงเปน 2 กลุม 

1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 
2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis 

3. กลุมเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561 และ 2562 จะมุงเนนท่ีกลุม community – 
acquired sepsis  เพ่ือพัฒนาให มีระบบขอมูลพ้ืนฐานใหเหมือนกัน ท้ังประเทศ แลวจึง
ขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปถัดไป 
4. การคัดกรองผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผูปวย
ท่ัวไปท่ีอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพ่ีอนําไปสูการวินิจฉัยภาวะติด
เชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงตอไป ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช (sepsis screening tools) qSOFA 
ตั้งแต 2 ขอ ข้ึนไป (ตารางท่ี 3) modified early warning score  SOS score (search 
out severity) ตั้งแต 4 ขอ ข้ึนไป (ตารางท่ี 4) ซ่ึงเกณฑการคัดกรองไมสามารถใชแทน
เกณฑในการวินิจฉัยได 
5. ฐานขอมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ขอมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานขอมูลอ่ืนๆ 
ของแตละโรงพยาบาล 
ภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงเปนภาวะวิกฤตท่ีมีความสําคัญพบวาอัตรา
อุบัติการณมีแนวโนมสูงข้ึนและอัตราเสียชีวิตสูงข้ึน โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง เชน ผูท่ีรับ
ยากดภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังพบวาแนวโนมของเชื้อดื้อยาเพ่ิมข้ึน สงผลใหการรักษาผูปวย
ไมไดผลดีเทาท่ีควร นอกจากนี้ยังพบวาการติดเชื้อในกระแสเลือดสงผลใหอวัยวะตางๆ 
ทํางานผิดปกติ สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมาไดแก ภาวะช็อก,ไตวาย การ
ทํางานอวัยวะตางๆ ลมเหลว และเสียชีวิตในท่ีสุด 
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เกณฑเปาหมาย : เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวยท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล <รอยละ 24 ในกลุมผูปวย community-acquired sepsis < รอยละ 48 ในกลุมผูปวย hospital-acquired 
sepsis 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
< รอยละ 30 < รอยละ28 < รอยละ 26/50 < รอยละ 24/48 

 

วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผูปวยท่ีเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาผูปวย 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บขอมูลจาก ICD-10 
โดยใชการประเมินขอมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดย
นําเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลของโรงพยาบาล หรือ ฐานขอมูลจากการประเมินขอมูลจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผานโปรแกรมอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพได
ใกลเคียงกับขอมูลจาก ICD-10 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง   

      ชนิด community-acquired ท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle  

      Diagnosis และ Comorbidity  ไมนับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity  

      (complication) และไมนับรวมผูปวย palliative (รหัส Z 51.5) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน (against advise) จาก  
     ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired   
      ท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity   
      ไมนับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวม 
      ผูปวย palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจําหนาย (Discharge status) =    
      2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจําหนาย (Discharge type) = 2 ดีข้ึน 

รายการขอมูล 3 C= จํานวนผูปวยท่ีปฏิเสธการรักษาเพ่ือกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน (against advise) จาก 
     ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ท่ีลง ICD 10  
     รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  ไมนับรวมท่ี 
     ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวมผูปวย  
     palliative (รหัส Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจําหนาย (Discharge status) = 2  
     ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจําหนาย (Discharge type) = 3 ไมดีข้ึน 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ท้ังหมด  
     ท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity   
     ไมนับรวมท่ีลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไมนับรวม 
     ผูปวย palliative (รหัส Z 51.5) 

สูตรคํานวณตวัช้ีวัด   (A+C) / D × 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑการประเมิน :  
1. มีคณะทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตละระดับ 
2. มีการพัฒนาเครือขาย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแตละระดับ 
3. มีผลการติดตามกํากับการดําเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 
ป 2561 : 

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

ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด 
community-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 30 

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด 
community-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 30 

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

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด 
community-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 28 

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อ
ในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด 
community-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 28 

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

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิดcommunity-
acquired sepsis 
นอยกวารอยละ 26 และ 
hospital-acquired sepsis 
นอยกวารอยละ 50 

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนดิ community-
acquired sepsis 
นอยกวารอยละ 26 และ 
hospital-acquired sepsis 
นอยกวารอยละ 50 

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

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsis 
นอยกวารอยละ 24  และ 
hospital-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 48 

 อัตราตายผูปวยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนดิ community-
acquired sepsis นอย
กวารอยละ 24  และ 
hospital-acquired 
sepsis 
นอยกวารอยละ 48 
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วิธีการประเมินผล :  1. รายงานผลจากฐานขอมูล HDC หรือฐานขอมูลของแตละโรงพยาบาลโดยนําเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. เกณฑการใหคะแนน: 
ใชอัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเปนระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑการให
คะแนนตามอัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 อัตราตาย 

สูงกวา
เกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด
มากกวา 
รอยละ  10 

อัตราตายสูง
กวาเกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด
มากกวา 
รอยละ 5 

อัตราตาย
ตามเกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด  ราย
ป อยูในชวง
มากกวาหรือ
นอยกวาไม
เกินรอยละ 5 

อัตราตาย
ต่ํากวา
เกณฑ
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด
มากกวา 
รอยละ 5 

อัตราตาย
ต่ํากวา
เกณฑ
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด
มากกวา 
รอยละ 10 

 
เอกสารสนับสนุน :  แนวทางการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบําบัดวิกฤตแหงประเทศไทย 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
อัตราตาย
ผูปวยติดเชื้อ
ในกระแส
เลือดแบบ
รุนแรง 

รอยละ 35.40 34.79 32.03 

 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.พจน อินทลาภาพร   นายแพทยเชี่ยวชาญ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-6125891 
    โทรสาร :    E-mail : drpojin@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. นพ.กิตติชัย มูลวิริยกิจ    นายแพทยชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 081-4217606 
    โทรสาร :    E-mail : kittii04@yahoo.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 
3. นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท    อายุรแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-5968535 
    โทรสาร :    E–mail : mr.sepsis@yahoo.com 
โรงพยาบาลพิษณุโลก 
4. นพ.นิพนธ  เฉลิมพันธชัย  อายุรแพทย   
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 088-2518036 
    โทรสาร :    E–mail : crisis27@gmailcom 
โรงพยาบาลลําปาง 
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองยุทธศาสตรและแผนงาน  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. สํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 37. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture 
คํานิยาม ผูปวยCapture the fracture คือ ผูปวยท้ังเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป           

ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไมรุนแรง
(Fragility fracture)ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทําจากการลม ในระดับท่ี
นอยกวาหรือเทียบเทาความสูงขณะยืนของผูปวย (Equivalent to fall from height) 
ผูปวยท่ีมีกระดูกหักซํ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผูปวยท่ีมีภาวะ
กระดูกหักในตําแหนงตอไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน 
กระดูกปลายตนขา กระดูกหนาแขงสวนตน กระดูกขอเทา) จากภยันตรายชนิดไมรุนแรง
ภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใตโครงการ Capture the fracture โดย
นับตั้งแตวันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเขารับการรักษาเปนผูปวยในโครงการ Capture 
the fracture เปนตน 
การผาตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผูปวยCapture the fracture ท่ีไดรับการผาตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  
 1. Femoral neck fracture S72.000-.019 
 2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 
 3. Subtroch S72.20, 21 
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา กระดูก
หนาแขง  สวนตน กระดูกขอเทา หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  
 1. Compression spine S22, S32 
 2. Distal radius S52 
 3. Ankle M80 
 4. Distal femur S72 
 5. Plateau S82 
 6. Proximal humerus S42 
ผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัด หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัส
หัตถการ ดวยรหัส  
 1. THA 81.51 
 2. Partial hip replacement 81.52 
 3. Fixation 79.15, 79.35 
 4. open reduction femur 79.25 
 5. Close reduction 79.05 
 6. Fixation 78.55 
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เพ่ือลดอัตรากระดูกหักซํ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ใหดําเนินการโดยตั้ง
ทีม Capture the fracture ประกอบดวย สหสาขาวิชาชีพท่ีรวมกันดูแลรักษาผูปวยสูงอายุ
ท่ีมีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุงเนนการปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซํ้า
ในผูปวยกลุมนี้โดยมีบุคคลชวยประสานและดําเนินการ (Liaison)  
องคประกอบของทีม Capture the fracture 
หัวหนาโครงการ ศัลยแพทยออรโธปดิกส 
ผูประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse) 
ระดับ รพศ./รพท.คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจําหอผูปวยกระดูกและขอ 
ระดับ รพช.  คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผูถูกจัดตั้ง 
ทีมแพทยสหสาขาวิชาชีพ   
จําเปนตองมีระดับ รพศ./รพท.-  วิสัญญีแพทย, อายุรแพทยตอมไรทอ  
หรืออายุรแพทยท่ัวไป, แพทยเวชศาสตรฟนฟู 
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย, อายุรแพทย 
แนะนําใหมีระดับ รพศ./รพท.- แพทยเวชศาสตรครอบครัว, แพทยเวช 
ศาสตรฉุกเฉิน, ทันตแพทย, จักษุแพทย 

ระดับ รพช. - แพทยเวชศาสตรฟนฟู, แพทยเวชศาสตร 
ครอบครัว, ทันตแพทย, จักษุแพทย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
จําเปนตองมีเภสัชกร, หนวยบริการเยี่ยมบาน, หนวยกายภาพบําบัด 
แนะนําใหมีตัวแทนแผนกโภชนาการ 
หมายเหตุ: แนะนําใหมี หมายความวา อาจไมมีก็ได ข้ึนกับบริบทของแตละโรงพยาบาลใน
ขณะนั้น 
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานท่ีประกอบไปดวยแพทยออรโธปดิกส อายุรกรรม เวช
ศาสตรฟนฟู วิสัญญีแพทย แผนกโภชนาการ แพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแผนกอ่ืนท่ี
เก่ียวของท่ีรวมกันดูแลผูปวยแบบบูรณาการ 
Liaison หมายถึง บุคลากรผูมีหนาท่ีประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผูปวยแบบองค
รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพท่ีมีโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture หมายถึง เขตสุขภาพตามการ
แบงสวนของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีอยางนอย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดต้ังทีม 
Capture the fracture 

เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1. จํานวนเขตสุขภาพท่ีมี
การจัดตั้งทีม Capture 
the fracture รอยละ 100 
ของเขตสุขภาพท้ังหมด 
(รวม 13 เขต) 

.  

1. รอยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 

1.1 Refracture< รอยละ 28 
1.2 ผาตัดแบบ Early 
surgery >รอยละ 50 ข้ึนไป 

1. รอยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ระดับ S ข้ึนไป  
1.1 Refracture < รอยละ 

25 
1.2 ผาตัดแบบ Early 

surgery > รอยละ 50 
ข้ึนไป 

1. รอยละ 40 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
1.1 Refracture< รอยละ 20 
1.2 ผาตัดแบบ Early 
surgery > รอยละ 50 ข้ึนไป 
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วัตถุประสงค  1. เพ่ือลดอัตราการตาย และการเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป จาก
โรคกระดูกพรุน ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวา ผูปวยท่ีไดรับการผาตัดรักษากระดูกสะโพกหัก
แบบ Early surgery ภายใน 72 ชั่วโมง มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน และอัตราการ
ตายท่ีนอยกวาอยางมีนัยสําคัญ อันจะนําไปสูการปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผูปวยกลุม
นี้ใหดียิ่งข้ึน เพ่ือลดภาวะทุพพลภาพ และการตายของประชากรกลุมนี้ของประเทศใน
อนาคต 

2. เพ่ือสรางทีม Capture the fracture ในระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ัวประเทศ ใหสามารถดูแลรักษาผูปวยสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะ
กระดูกพรุนเพ่ือลดอัตราการเกิดกระดูกสะโพกหักซํ้าท้ังนี้เพ่ือให 
1. ผูปวยไดรับการผาตัดรักษาท่ีรวดเร็วข้ึน (Early surgery) เพ่ือลดภาวะแทรกซอน 

สงเสริมการฟนตัวหลังผาตัดท่ีดียิ่งข้ึน 
2. ผูปวยไดรับการรักษาโรคกระดูกพรุนอยางเปนระบบ (Treatment of osteoporosis) 
3. ผูปวยไดรับการประเมินความเสี่ยงตอการหกลม (Fall assessment) 
4. ผูปวยไดฝกการออกกําลังกายท่ีเหมาะสม สําหรับภาวะโรค (Exercise programme) 
5. ผูปวยและญาติไดรับสุขศึกษาท่ีเก่ียวของกับการปองกันภาวะกระดูกหักจากโรค

กระดูกพรุน (Education programme) 
และเชื่อมตอกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ือการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใหม 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลกลุมเปาหมายใน 13 เขตสุขภาพ 

เขต โรงพยาบาล 

1 โรงพยาบาลนาน (จ.นาน) 

2 โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก) 

3 โรงพยาบลสวรรคประชารักษ(จ.นครสวรรค) 

4 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา (จ.นนทบุรี) 

5 โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี) 

6 โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบุรี) 

7 โรงพยาบาลขอนแกน (จ.ขอนแกน) 

8 โรงพยาบาลอุดรธานี (จ.อุดรธานี) 

9 โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสมีา) 

10 โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 

11 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (จ.สุราษฎรธานี) 

12 โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง) 

13 โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน     

ราชธานี และโรงพยาบาลกลาง กทม.  
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บขอมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และสงขอมูลเขาระบบ HDC    

   กระทรวง 
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
   กรมการแพทย 
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แหลงขอมูล เขตสุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนเขตสุขภาพ/โรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งทีม Capture the fracture 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนเขตสุขภาพท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด   (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562 : 

ป 2563 : 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.จัดทําคูมือการจัดตั้ง

ทีม Capture the 

Fracture แกพ้ืนท่ี 

จัดอบรมใหความรูแก

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี 1, 2, 3 และ 13 

1.จัดอบรมใหความรู   

Capture the Fracture 

แกโรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี  11 และ 12 

 

1.จัดอบรมใหความรู   

Capture the 

Fracture แก

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี  4, 5, 6, 7, 

8, 9 และ 10 

มีการจัดตั้งทีม  Capture the 

Fracture ครบท้ัง 13 เขต

สุขภาพท่ัวประเทศ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 รอยละ 5 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 

Earlysurgery>รอยละ 50 

ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ Earlysurgery>

รอยละ 50 ข้ึนไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 รอยละ 24 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
 
1.2 Refracture  
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture          
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture  
1.2 Refracture        
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 30 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture  
the fracture  
1.2 Refracture          
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 
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ป 2564 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.รอยละ 34 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 36 ของ
โรงพยาบาลระดับS ข้ึนไป
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 38 ของ
โรงพยาบาลระดับ S 
ข้ึนไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the 
fracture   
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture   
1.2 Refracture< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินสถานการณ เพ่ือปรับมาตรการและกลยุทธ 
เอกสารสนับสนุน :  คูมือการจัดตั้งทีม และดําเนินการโครงการ Capture the fracture 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
NA NA NA NA NA 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ   หัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดาน         
     ออรโธปดิกส  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3539844 โทรศัพทมือถือ : 089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845        E-mail : somsakortho@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ     รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร  02-9659851              E-mail :  pattarawin@gmail.com 
สํานักนิเทศระบบการแพทยกรมการแพทย 
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบ 
HDC) 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ   หัวหนาศูนยการแพทยเฉพาะทางดาน         
     ออรโธปดิกส โรงพยาบาลเลิดสิน  
     กรมการแพทย 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3539844 โทรศัพทมือถือ :  089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845        E-mail : somsakortho@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 
2. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ     รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
     กรมการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
สํานักนิเทศระบบการแพทย กรมการแพทย 
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3. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 38. รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถใหยาละลายล่ิมเลือด 

(Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได 
คํานิยาม ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI หมายถึง กลามเนื้อหัวใจท่ีขาด

เลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกลามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก   
(ST Elevated Myocardial Infarction)  

รพ.ในระดับ F2 หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 เตียง  
มีแพทยเวชปฏิบัติ หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว รวม 2–5 คน ไมมีแพทยเฉพาะทาง    
มีบริการผูปวยใน มีหองผาตัด มีหองคลอด รองรับผูปวยและผูปวยในของแตละอําเภอ 
สนับสนุนเครือขายบริการปฐมภูมิของแตละอําเภอ 

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิ่มเลือด เชน Streptokinase, 
Tenecteplase เปนตน 

กลวิธีดําเนินงาน 
     ดําเนินการเพ่ิมศักยภาพ รพ.ในตั้งแตระดับ F2 ทุกแหง ใหสามารถใหยาละลายลิ่ม
เลือดได มียาใชไดตลอดเวลา และไมเก็บไวจนยาหมดอายุ 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค ผูปวย STEMI เขาถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 
และ F2 ข้ึนไป 

ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนโรงพยาบาลในระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปทุกแหงท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานขอมูล รพ.ระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปท่ีมีการใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย STEMI 

ไดจากทุกเขตบริการ 
แหลงขอมูล จากทุกเครือขายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = รพ.ระดบั F2 ในเขตท่ีและ F2 ข้ึนไปท่ีมีการใหยาละลายลิ่มเลือดในผูปวย STEMI ใน 

      เขตบริการนั้น 
รายการขอมูล 2 B = รพ. ระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปท้ังหมดในเขตนั้น 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑการประเมิน 
ป 2561: 

ป 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 
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ป 2563: 

ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 100 - 100 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการ 
    ใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลาย 
   ลิ่มเลือด โดยตองมีพรอมใหตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหวาง 
   โรงพยาบาลศูนยและ โรงพยาบาลชุมชน 
3. มีการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) แกผูปวยไดจริง และมีขอมูลรอยละของ 
    การใหยาในผูปวย STEMI (ในปพ.ศ. 2561 ≥ รอยละ 50 , พ.ศ. 2562≥ รอยละ 60    
    พ.ศ. 2563≥  รอยละ 70,  พ.ศ. 2564 ≥ รอยละ 80) 
4. มีความพรอมของหนวยงานและทีมงาน มีอุปกรณเครื่องชวยชีวิต มีรถพยาบาลพรอมสง 
   ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
หมายเหตุ : ตองมีขอ 1-3 ตั้งแตป 2561 เปนตนไป 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานจากทุกเขตเครือขายบริการสุขภาพ 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
90.23 รอยละ 75.93 100 94.75 

ท่ีมาขอมูล : สํานักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย 
หมายเหตุ : ประเมินผลป 2559 ดูเฉพาะมีแนวทางและมียาจะให สําหรับในป 2560 ตองมี
ขอ 1--3 แตไมไดกําหนดคาเปาหมายของการใหยาไว 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5919999 ตอ 30920 โทรศัพทมือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร : 02-5919972  E-mail : kk_hm2000@yahoo.com 

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย   

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางกนกพร แจมสมบูรณ   รองผูอํานวยการสถาบนัโรคทรวงอก 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5919999 ตอ 30903 โทรศัพทมือถือ : 089-8131937 
    โทรสาร : 02-5470907  E-mail : j_kanokpon@hotmail.com 

กรมการแพทย 

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย   
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352    โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279             E-mail :  moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
คํานิยาม อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง จํานวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส 

ICD-10 =I20-I25) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น 
เปาหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ป 2560 – 2564) คือ               
ลดอัตราตาย จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงรอยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline       
ในป 2555 โดยเริ่มรายงานตั้งแตป 2560 เปนตนไป และวัดผลลัพธสุดทายในป 2564 

เกณฑเปาหมาย : ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (จากฐานขอมูลป พ.ศ. 2560 : 28 ตอแสนประชากร) 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

27  
ตอแสนประชากร 

26 
ตอแสนประชากร 

25 
ตอแสนประชากร 

24 
ตอแสนประชากร 

 

วัตถุประสงค ในป 2557 ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ย
ชั่วโมงละ 7 คน คิดเปนอัตราตายของโรคหัวใจและหลอดเลือด เทากับ 90.34 ตอแสน
ประชากร จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จํานวน 18,079 คน หรือ          
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเปนอัตราตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เทากับ 27.83 ตอแสน
ประชากร 

ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานขอมูลการตายทะเบียน

ราษฎรของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
แหลงขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

โดยกองยุทธศาสตรแผนงาน 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนประชากรท่ีตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 =I20-I25) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

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

- - - 27 

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

- - - 26 

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

- - - 25 
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ป 2564: 
 

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

- - - 24 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหจากฐานขอมูลการตายของ กองยุทธศาสตรและแผนงานจากขอมูลเบื้องตนของ

ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2557 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
20.20 ตอประชากร

แสนคน 
28.6 20.41 11.6  

(4 เม.ย. 60) 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหนากลุมงานอายุรศาสตรหัวใจ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5919999 ตอ 30920 โทรศัพทมือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร : 02-5919972   E-mail : k_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย 
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352   โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 40. รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
คํานิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับและทอน้ําดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ

และปอด (C33-C34) มะเร็งเตานม (C50) มะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็ง
ปากมดลูก (C53) 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการ
เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยการผาตัดภายใน 4 สัปดาห (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันวินิจฉัยเปนมะเร็งและ
นํามาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีไดรับการผาตัดรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, เคมีบําบัด) โดยนับถึงวันท่ีไดรับการ
ผาตัดรักษา 

- ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืน ใหนับตั้งแตวันท่ีทําการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เชน วันทํา CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนําผลมา
ตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง เปนตน  
- กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน จังหวัด
หรืออําเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยเคมีบําบัด หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการ
เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยเคมีบําบัดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง
และนํามาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน รังสีรักษา, ผาตัด) นับถึงวันท่ีผูปวยไดรับยาเคมี
วันแรก (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 
   - กรณีผูปวยสงตอจากสถานพยาบาลอ่ืน ใหนับแบบเดียวกับผูปวยใหมโดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออําเภอท่ีสงตอเพ่ือพัฒนาระบบการสงตอ 
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยรังสีรักษา หมายถึง การกําหนดระยะเวลาในการ
เขาถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดวยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดชิ้นเนื้อ/เซลล สงตรวจ (เปนชิ้นเนื้อ/เซลลในครั้งท่ีใชยืนยันการวินิจฉัยเปนมะเร็ง
และนํามาสูการรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับรังสีรักษา 

- วันสุดทายของการรักษาดวยวิธีอ่ืน (เชน เคมีบําบัด, ผาตัด) นับถึงวันแรกท่ีผูปวยไดรับรังสี
รักษา (การรักษาผาตัด นับจากวันท่ีผาตัด) 

- ในกรณีท่ีไมมีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไมมีการรักษาดวยวิธีอ่ืนและผูปวยสงตอจาก
สถานพยาบาลอ่ืนใหใชหลักการเดียวกับขอ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดวยการผาตัด 
หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผูปวยมะเร็งรายใหม 5 โรค ไมรวมกรณี Metastatic           
(Unknown primary) 
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เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 

1.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ รอยละ 80 
2.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ รอยละ 80 
3.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ รอยละ 80 
วัตถุประสงค เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีผาตัด 

2. ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีเคมีบําบัด 
3. ผูปวยมะเร็งท่ีตองไดรับการรักษามะเร็งดวยวิธีรังสีรักษา 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. จํานวนผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็งและมีแผนการรักษา จําแนกตามประเภท
การรักษา 

2. จํานวนผูปวยท่ีเขาถึงบริการไดรับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแตละการ
รักษาไดแก ศัลยกรรม(S) เคมีบําบัด (C) รังสีรักษา(R) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

3. ขอมูลวันท่ีเก่ียวของกับการรักษา ท่ีตองบันทึกเพ่ือประมวลผลไดแก 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล (Obtained_date) วันท่ีสงตรวจวินิจฉัยโรค 
มะเร็งและเปนครั้งท่ีใชยืนยันโรคและนํามาซ่ึงการรักษานั้นๆ 
3.2 วันผาตัด (Operation_date) เพ่ือการรักษา 
3.3 วันท่ีไดรับยาเคมีวันแรกและวันท่ีไดรับเคมีวันสุดทาย  
3.4 วันท่ีฉายแสงวันแรกและ วันท่ีฉายแสงวันสุดทาย 
กรณีการวินิจฉัยไมสามารถตัดช้ินเนื้อ 
3.5 วันท่ีทําการตรวจวินิจฉัย เชน CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีนํา
ผลมาตัดสินใจใหการรักษามะเร็ง 

แหลงขอมูล 1 จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer 
Informatics ของโรงพยาบาล ) 
2 หนวยบริการศัลยกรรม หองผาตัด เคมีบําบัด และรังสีรักษาสามารถบันทึกขอมูลสวนท่ี
เก่ียวของผาน TCB ได ควบคูกับงานทะเบียนมะเร็ง 

รายการขอมูล 1 A(S) = จํานวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยการผาตัดและไดรับการผาตัดรักษา 
        ≤4 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด 
A(C) = จํานวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยเคมีบําบัดและไดรับ การรักษาดวยเคมี   
        บําบัด ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด 
A(R) = จํานวนผูปวยท่ีแพทยวางแผนการรักษาดวยรังสีรักษาและไดรับการรักษาดวยรังสี   
        รักษา ≤ 6 สัปดาหนับตามเกณฑท่ีกําหนด 

รายการขอมูล 2 B(S) = จํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 
B(C) = จํานวนผูปวยท่ีไดรับเคมีบําบัดเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 
B(R) = จํานวนผูปวยท่ีไดรับรังสีรักษาเพ่ือรักษามะเร็งท้ังหมดในปท่ีรายงาน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. (A(s)/ B(s)) X 100  
2. (A(c)/ B(c)) X 100 
3. (A(R)/ B(R)) X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

80 80 80 80 

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

80 80 80 80 

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

80 80 80 80 

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

85 85 85 85 

วิธีการประเมินผล :  สํารวจและนิเทศติดตาม 

เอกสารสนับสนุน :  คูมือนิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

การผาตัดใน 4 
สัปดาห 

รอยละ 75.66 78.83 78.99 

เคมีบําบัดใน 6 
สัปดาห 

รอยละ 74.65 81.17 81.89 

รังสีรักษาใน 6 
สัปดาห 

รอยละ 68.54 60.40 74.55 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.วีรวุฒิ อ่ิมสําราญ    ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2026800  โทรศัพทมือถือ : 081-8130123 
    โทรสาร : 02-3547036   E-mail : armohmy@yahoo.com 
กรมการแพทย 
2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย       
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357    โทรศัพทมือถือ :  081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851                E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352     โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
      โทรสาร : 02-5918279                 E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 41. อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
คํานิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ หมายถึง จํานวนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ และทอน้ําดี  

(รหัส ICD-10 = C22,C24) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น 
เปาหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับ คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับลดลง
ไมนอยกวารอยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในป 2559 (26.3 ตอประชากรแสนคน) 

เกณฑเปาหมาย : ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

26 25.6 25.3 25 
 

วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งตับของประชากรไทย 
ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายของผูปวยโรคมะเร็งตับจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎร

ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
แหลงขอมูล ฐานขอมูลการตายจากทะเบียนราษฎร โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน (ตรวจสอบสาเหตุ

การเสียชีวิตใหสอดคลองกับการวินิจฉัยมะเร็งตับรายใหม เพ่ือแยกสาเหตุการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งกระจายไปตับ) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งตับ (รหัส ICD-10 = C22,C24) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 26 

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

- - - 25.6 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 25.3 

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

- - - 25 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหจากฐานขอมูลการตายของกองยุทธศาสตรและแผนงาน จากขอมูลเบื้องตนตาม
ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2559 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

26.3 
(2559) 

ตอประชากร
แสนคน 

 26.3 NA 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย   

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ   รองผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3547025 ตอ 1555 โทรศัพทมือถือ :  081-5673823 

    โทรสาร : 02-3547037   E-mail : arkom70@hotmail.com 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 

     กรมการแพทย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย 
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 42. อัตราตายจากมะเร็งปอด 
คํานิยาม อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด หมายถึง จํานวนตายจากโรคมะเร็งท่ีหลอดคอ หลอดลม

ใหญและปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) ทุกกลุมอายุตอประชากรแสนคนในชวงปนั้น 
เปาหมายของการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด คือ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด
ลดลงรอยละ 5 เปรียบเทียบกับ baseline ในป 2559 (20.6 ตอประชากรแสนคน) 

เกณฑเปาหมาย : ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

20.3 20.1 19.9 19.6 
 

วัตถุประสงค เพ่ือลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปอดของประชากรไทย 
ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลการแจงตายของผูปวยโรคมะเร็งปอดจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎร

ของกระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
แหลงขอมูล ฐานขอมูลการตายจากทะเบียนราษฎร โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนการตายจากโรคมะเร็งปอด (รหัส ICD-10 = C33-C34) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนประชากรกลางปในชวงเวลาเดียวกัน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 20.3 

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

- - - 20.1 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 19.9 

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

- - - 19.6 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหจากฐานขอมูลการตายของกองยุทธศาสตรและแผนงาน จากขอมูลเบื้องตนตาม
ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2559 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

20.6 
(2559) 

ตอประชากร
แสนคน 

 20.6 NA 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย       

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. นพ.อาคม ชัยวีระวัฒนะ   รองผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3547025 ตอ 1555 โทรศัพทมือถือ :  081-5673823 

    โทรสาร : 02-3547037   E-mail : arkom70@hotmail.com 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 

     กรมการแพทย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ :  081-9357334 

    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย   
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352  โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com  
สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 43. รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
คํานิยาม CKD หมายถึง ผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

eGFR หมายถึง estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตท่ีไดจาก
การคํานวณจากคา serum creatinine ของผูปวย ตามสมการ CKD-EPI) 
หมายเหตุ : 
ไมควรใชประเมินใน scale ท่ีเล็กกวาจังหวัด เนื่องจาก รพ.แตละระดับดูแลผูปวยท่ีมีความ
รุนแรงตางกัน ซ่ึงจะมีอัตราความเสื่อมของไตตางกัน 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 66 รอยละ 67 รอยละ 68 รอยละ 69 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใชประเมินผลสําเร็จท่ีเปนภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผูปวยโรคไต
เรื้อรัง (CKD) ท่ีเกิดจากผลการดําเนินการของหลายๆมาตรการรวมกัน 

ประชากรกลุมเปาหมาย • ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาล 

และ ไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา ในปงบประมาณ 

• ผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 หมายถึง ผูปวยจากแฟม DIAGNOSIS_OPD ท่ีมีรหัสโรค

เปน 

1. N183-184 หรือ 

 2. N189,E102, E112, E122, E132, E142 ,I12, I13, I151, N083, N02, N03, 
N04, N05, N06, N07, N08, N11, N13, N14, N20, N21, N22, N23 ท่ีมี eGFR นอยกวา 
60 แต มากกวาหรือเทากับ 15 

วิธีการจัดเก็บขอมูล โรงพยาบาลสงขอมูล eGFR เขามายังระบบฐานขอมูลมาตรฐาน (43 แฟม) และ HDC 
คํานวณผลตาม scrip ท่ีตั้งไวในระบบ HDC แบบ real time 

แหลงขอมูล HDC 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี 

      โรงพยาบาลไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา และมีคาเฉลี่ยการ 
      เปลี่ยนแปลง < 4 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาติไทยท่ีมารับบริการท่ี 
      โรงพยาบาลไดรับการตรวจ creatinine และ มีผล eGFR ≥ 2 คา 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (แตสามารถดูผลผาน HDC ท่ีมีการประเมินผลตลอดปแบบ real time) 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

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

- รอยละ 66 รอยละ 66 รอยละ 66 
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ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

- รอยละ 67 รอยละ 67 รอยละ 67 

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

- รอยละ 68 รอยละ 68 รอยละ 68 

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

- รอยละ 69 รอยละ 69 รอยละ 69 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลไดแบบ real time ผานระบบ HDC เนื่องจากเปนอัตราสวนความสําเร็จตอ
จํานวนผูปวย CKD ท่ีมารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แตเพ่ือความครอบคลุมของผูมาใชบริการ
จริงในภาพรวมของป จึงควรประเมินผลชวงสิ้นปงบประมาณซ่ึงเปนชวงท่ีมีผูปวยมาใช
บริการสะสมมากท่ีสุด 

เอกสารสนับสนุน :  คําแนะนําสําหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังกอนการบําบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558 สมาคม
โรคไตแหงประเทศไทย 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

(ระบบเก็บ
ขอมูลเริ่มป 

2558) 

รอยละ 63.8 64.8 N/A 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย   นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 089-6730915 
    โทรสาร :    E-mail : kcharoen007@hotmail.com 
โรงพยาบาลหาดใหญ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายไพบูลย ไวกยี   หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
         สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :  โทรศัพทมือถือ : 081-8534057 
    โทรสาร :   E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th 
HDC กระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.สกานต  บุนนาค   นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ :  080-4531110 
    โทรสาร :          E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 

ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 44. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 
คํานิยาม ตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคตอกระจกท่ีทําใหผูปวย มีระดับ

สายตาแยกวา 20/400 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

 

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจาก        
ตอกระจกโดยใชแนวทางเชิงรุกท้ังการคัดกรองและการผาตัดและสรางความเขมแข็งให
ระบบสุขภาพตาอยางยั่งยืน ดวยการเพ่ิมคุณภาพและการเขาถึงบริการ ลดระยะเวลา     
รอคอย และลดการสงตอออกนอกเขต 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการตรวจวินิจฉัยโดย จักษุแพทย/ 
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ทีมจักษุท่ีทําการผาตัดตอกระจกบันทึกลงในโปรแกรม Vision2020 thailand ทุกราย และ 
นํามาคํานวณเปนรอยละ 

แหลงขอมูล โปรแกรม Vision2020thailand 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการผาตัด ภายใน           

      30 วัน 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ท่ีไดรับการวินิจฉัย 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564:  

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 
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วิธีการประเมินผล :  ตามตารางทาย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  Vision2020thailand 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รอยละผูปวยตอกระจก
ชนิดบอด (Blinding 
Cataract) ไดรับการ
ผาตัดภายใน 30 วัน 

รอยละ NA 80.5 NA 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.วรภัทร  วงษสวัสดิ์    นายแพทยชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 034-225818 ตอ 7172   โทรศัพทมือถือ : 061-4261532 
    โทรสาร : 034-225421   E-mail : warroph@gmail.com 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ (วัดไรขิง) 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

โปรแกรม Vision2020 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357  โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352  โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 

    โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

สํานักยุทธศาสตรการแพทย กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 13. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถายอวัยวะ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 45. อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวน

ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
คํานิยาม • ผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (actual brain death donor) = ผูปวยท่ี

ไดรับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถวนตามกระบวนการท่ีแพทยสภากําหนดและ
ญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอรมของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาด 
และ ไดมีการลงมือผาตัดนําอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพ่ือการนําไปปลูกถาย 

• จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล = จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ 
ในปงบประมาณ 2560 

หมายเหตุ : 
  ไมควรใชจํานวนการปลูกถายไตดังเชนท่ีผานมาในการขับเคลื่อน เนื่องจากการ
ปลูกถายไตและอวัยวะอ่ืนๆสวนใหญทําใน รพ.มหาวิทยาลัย และในแตละเขตและจังหวัดมี
ศักยภาพในการปลูกถายอวัยวะแตกตางกันมาก ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข ควร
ขับเคลื่อนดวยการติดตามจํานวน organ donation จากผูปวยสมองตาย โดยจํานวน 
organ donation จะสงผลตอจํานวนการปลูกถายอวัยวะในระดับประเทศโดยตรง เพราะ
อวัยวะจากผูปวยสมองตายจะถูกจัดสรรใหกับศูนยปลูกถายอวัยวะท่ัวประเทศ 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

0.7 : 100 0.8 :100 0.9 : 100 1.0 : 100 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใชประเมินผลสําเร็จของการขอรับบริจาคอวัยวะ 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1 ท่ัวประเทศ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล นําขอมูลจํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (actual donor) จากรายงาน

ประจําเดือนของศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในชวงปงบฯ 2561 มาเปรียบเทียบ
กับจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1  
ท่ัวประเทศในปงบฯ 2560 

แหลงขอมูล • ศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย 
(actual donor) 

• กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข : จํานวนผูปวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A, S และ M1 ท่ัวประเทศในปงบฯ 2560 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย (actual donor) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิตใน รพ. จากทุกสาเหตุ ในปงบประมาณ 2560 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.175 : 100 0.35 : 100 0.525 : 100 0.7 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.2 : 100 0.4 : 100 0.6 : 100 0.8 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.225 : 100 0.45 : 100 0.675 : 100 0.9 : 100 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.25 : 100 0.5 : 100 0.75 : 100 1.0 : 100 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลรายไตรมาส และ สรุปผลการประเมิน ณ สิน้ปงบประมาณ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานประจําปศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระบบเก็บ
ขอมูลเริ่มป 

2558 

รอยละ 0.33 0.31 N/A 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.สกานต  บุนนาค   นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 080-4531110 
    โทรสาร :      E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาววราภรณ อํ่าชาง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 061-4851286 
    โทรสาร :    E-mail : Primary05@hotmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.สกานต  บุนนาค    นายแพทยเชี่ยวชาญดานเวชกรรม 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ :  080-4531110 
   โทรสาร :      E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 
ระดับการแสดงผล หนวยงาน และกระทรวง 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 46. รอยละของผูปวยท่ีใชสารเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง3 เดือนหลังจําหนายจากการ

บําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) 
คํานิยาม ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนผูเสพ (Abuse) หรือผูติด

(Dependence) ยาเสพติดและไดรับการบําบัดรักษายาเสพติด 
เกณฑเปาหมาย :  
(Leading Indicator) 

ปงบประมาณ 61  ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

 รอยละ 90  รอยละ 92   รอยละ 94 รอยละ 96 

(lagging Indicator) 

ปงบประมาณ 61  ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 50 รอยละ 52 รอยละ 54 รอยละ 56  
วัตถุประสงค ผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา ไดรับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพ

ยาเสพติดไดอยางตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบําบัดฟนฟู

ผูเสพผูติดยาเสพติด 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากผูรับบริการ ตามรายงานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ 

(บสต.) 
แหลงขอมูล สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด  (สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด หมายถึง 

สถานพยาบาล  ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ เรือนจํา ฑัณทสถาน 
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด และ
หยุดเสพตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายครบกําหนด
ตามเกณฑจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.Leading Indicator = (A/B) x 100 

2.Lagging Indicator = (A/C) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: Leading / lagging Indicator 

 

 

 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

90/50 90/50 90/50 
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ป 2562: Leading / lagging Indicator 

ป 2563: Leading / lagging Indicator 

ป 2564: Leading / lagging Indicator 
 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

92/52 92/52 92/52 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

94/54 94/54 94/54 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

96/56 96/56 96/56 

วิธีการประเมินผล :  ขอมูล Leading Indicator 
สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน

ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุมพัฒนาระบบงาน

ยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข  

ขอมูล lagging Indicator 

สถาบันบําบัดรักษายาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค  

จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานขอมูลบําบัดรักษาและฟนฟูยาเสพ

ติดของประเทศ (บสต.) ผานเครือขาย internet ประเมินผลโดย กลุมภารกิจยุทธศาสตร 

คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบําบัดรักษายาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

เกณฑการใหคะแนน Leading / lagging Indicator 

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70/10 75/20 80/30 85/40 90/50 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data 

Leading / lagging 

Indicator 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพ

ติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน

หลังจําหนายจากการบําบัด 

รักษาทุกระบบ (3 month 

remission rate) 

รอยละ 87.57/40.57 90.92/44.07 93.94/35.09 

หมายเหตุ  หลังการบําบัดครบใหมีการติดตามตอเนื่องอยางนอย 4 ครั้ง ใน 1 ป 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อังกูร ภัทรากร    นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ    
   โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 086-3316106 
   โทรสาร :    E-mail :  
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย 
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2. นพ.บุรินทร  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผูอํานวยการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5908007 โทรศัพทมือถือ : 089-6667553 
    โทรสาร : 02-1495533  E-mail : burinsura@hotmail.com 
สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
3. นพ.อัครพล  คุรุศาสตรา   รองผูอํานวยการ     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 081-5954450 
   โทรสาร : 02-5901740   E-mail : akraponmuk@gmail.ccom 
กองบริหารการสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 089-1050344 
    โทรสาร : 02-5901740  E-mail : acharawi@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 
2. นางระเบียบ  โตแกว    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5310080 ตอ 398,399 โทรศัพทมือถือ : 097-0314811 
    โทรสาร :    E-mail : rabiab_to@yahoo.com 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดแูลระยะกลาง (Intermediate Care) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 47. รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 
คํานิยาม • การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผาน (transitional care) ระหวาง

หลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลท่ีบานหรือชุมชน 
โดยมีความเชื่อมโยงและตอเนื่องกัน เปนการดูแลกลุมผูปวยท่ีมีอาการคงท่ีแลว 
(medically stable*) แตยังไมคงท่ีถึงกับจะสามารถดูแลโดยศักยภาพ 
ท่ีบานหรือชุมชนโดยท่ัวไปไดดี ผูปวยท่ีตองการการดูแลระยะกลางยังตองการ 
การดูแลทางการแพทย พยาบาลหรือสหสาขาวิชาชีพในสถานพยาบาล 
(intermediate bed หรือ intermediate ward) โดยการดูแลหลักในชวงนี้ไมตองใช
แพทยเฉพาะทาง หัตถการและเครื่องมือท่ีซับซอน สามารถทําไดอยางปลอดภัยใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F ท้ังนี้ เปนการดูแลในชวงระยะเวลาหนึ่ง (ไมเกิน 
6 สัปดาหหรือ 45 วัน**)                                 

• เนื่องจากคํานิยามของการดูแลระยะกลางมีความหลากหลาย การใหความจํากัดความ 
ไดคํานึงถึงบริบทของปญหาและระบบสุขภาพของไทย เลี่ยงความซํ้าซอน 
กับระบบบริการเดิมท่ีมีอยูโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเตียงและทรัพยากร  หลักฐานทางวิชาการ  บทเรียนจากตางประเทศ
และ best practice ในประเทศ ความปลอดภัยของผูปวย การยอมรับ 
(acceptability) การเขาถึงบริการโดยสะดวก เนนเติมชองวางท่ีขาดและ 
ความเชื่อมโยงกับระบบท่ีมีอยูเดิม เชน Community-based rehabilitation, ระบบ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว หรือทีมหมอครอบครัว  

• กลุมเปาหมายในระยะเริ่มตนพัฒนา จึงเริ่มตนจากกลุมผูปวยหลังภาวะอัมพฤกษ
เฉียบพลัน (post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุม
ผูปวยท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ีท้ังบริบทดานการบริหารจัดการและความตองการของ
ผูปวย ซ่ึงจะสามารถบรรเทาไดดวยแผนการดูแลและกิจกรรมในการดูแล 
ระยะกลาง 

* ตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางการแพทยหรือความเห็นของแพทย 
** พิจารณาจากระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลัก intensive rehabilitation, บทเรียนจาก
การพัฒนาในตางประเทศและ best practice บางกล่ํา, หาดใหญ, สระบุรี 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 50 
 

วัตถุประสงค  การดูแลระยะกลางมีจุดประสงคเพ่ือ 
1) ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนยหรือ acute care settings 
2) ฟนฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซอน เชน intensive rehabilitation 
3) ลดการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลดวยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดิม 
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4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียง (bed utility) ในระดับจังหวัดหรือเขต 
5) เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองในผูปวยและผูดูแล 
6) เชื่อมโยงแผนการดูแลและการดูแลสูการดูแลในชุมชนและท่ีบาน 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1) กลุมผูปวยหลังภาวะอัมพฤกษเฉียบพลัน (post-acute stroke) 

2) กลุมผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง 

3) กลุมผูปวยท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ีและตองการการดูแลระยะกลาง เชน กลุมผูปวยท่ีมี 

BOR และมีความเสี่ยง re-admission สูง, กลุมผูปวยท่ีตองการการฟนฟูแบบ 

intensive rehabilitation, กลุมผูปวยท่ีตองการการประเมินแบบองครวมและฟนฟู

สมรรถนะ, กลุมผูสูงอายุ เปนตน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล แบบรายงาน 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลระดับ M และ F ท่ีดําเนินงานการดูแลระยะกลาง 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ท่ีดําเนินงานการดูแลระยะกลาง 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 1. ไตรมาส 2 และ 4 (ป 2561) 

2. ไตรมาส 4 (ป 2562 - 2564) 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

 รอยละ 5  รอยละ 10 

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

   รอยละ 20 

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

   รอยละ 30 

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

   รอยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  สสจ.จัดเก็บขอมูลตามแบบรายงาน 
เอกสารสนับสนุน :  การถอดบทเรียนการดูแลระยะก่ึงเฉียบพลันในประเทศไทย, NIH, Intermediate Care 

System NHS UK, British Geriatrics Society, รายงานภาวะโรค IHPP 2556, HDC    
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

     
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  172 | P a g e  
 



ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยธงธน  เพ่ิมบถศร ี  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-7751555 
   โทรสาร :    E-mail : thongtana.p@dms.mail.go.th
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย 
2. นายแพทยประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร  นายแพทยเชี่ยวชาญ   
     รองผูอํานวยการกองบริหารสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร :    E-mail : Peed.pr@gmail.com 
กองบริหารสาธารณสุข 
3. นพ.ศุภศิลป จําปานาค   นายแพทยขํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-3634- 3500 โทรศัพทมือถือ :     
    โทรสาร :    E-mail :  
โรงพยาบาลสระบุรี 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นายแพทยภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. ดร.จุฑาทิพย พิทักษ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901642 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : kaonaina@gmail.com 
2. นางสาวสุประวีณ เขมลาย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-2590- 1642  โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 
3. นายแพทยภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
4. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
ระดับการแสดงผล เขตสุขภาพ และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 48. รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery  
คํานิยาม One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผาตัดผูปวยท่ีไมตองรับเปนผูปวยในและอยู

โรงพยาบาลไมเกิน 24 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑการพิจารณาโรค จํานวน 12 โรค         
หัตถการตามรายละเอียดแนบทาย 
1. Inguinal hernia , Femoral hernia 
2. Hydrocele  
3. Hemorrhoid 
4. Vaginal bleeding 
5. Esophagogastric varices 
6. Esophageal stricture 
7. Esophagogastric cancer with obstruction 
8. Colorectal polyp 
9. Common bile duct stone 
10. Pancreatic duct stone  
11. Bile duct stricture 
12. Pancreatic duct  stricture 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 รอยละ 30 
หมายเหตุ : เกณฑเปาหมายของปงบประมาณ 2562 อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการประเมิน 
โครงการป 2561 
วัตถุประสงค  1.ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพ่ือใหมีจํานวนเตียงท่ีสามารถรับผูปวยท่ี 

   จําเปนตองรับไวเปนผูปวยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง                                                                                       
3. ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย 
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับบริการ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑรายโรค One Day Surgery 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน 
แหลงขอมูล เขตบริการสุขภาพ , Health Data Center 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery ดวยโรค         

      ท่ีกําหนด (Principle diagnosis) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

 รอยละ 15  รอยละ 15 

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

 รอยละ 20  รอยละ 20 

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

 รอยละ 25  รอยละ 25 

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

 รอยละ 30  รอยละ 30 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day 
Surgery (ODS) 

เอกสารสนับสนุน :  1.คูมือแนวทางการดําเนินงานOne Day Surgery (ODS) 
2.คูมือมาตรฐานความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)                        

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- รอยละ NA NA NA 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายทวี  รัตนชูเอก    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548077 โทรศัพทมือถือ : 081-8145705 
    โทรสาร : 02-3548146  E-mail : thawee1958@gmail.com  
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 
2. นพ.ทวีชัย   วิษณุโยธิน   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 044-235000 โทรศัพทมือถือ : 081-9674148 
    โทรสาร  044-235388  E-mail : taweechai1@hotmail.com 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
3. นพ.วิบูลย  ภัณฑบดีกรณ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 034-587800 โทรศัพทมือถือ : 081-9417746 
    โทรสาร : 034-511507  E-mail : wibunphantha@yahoo.com 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
     กรมการแพทย 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร :  02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com  
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร  02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
     สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352 โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com  
กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery   
ระดับการแสดงผล เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 49. รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery   
คํานิยาม Minimally Invasive Surgery (MIS) หมายถึง การผาตัดสองกลองตามหลักเกณฑการ

พิจารณาโรค ดังนี้ 
 

Diagnosis (การวินิจฉัย) Procedure (หัตการรักษา) 
Symptomatic gallstone /cholecystitis Laparoscopic Cholecystectomy 
Coloreatal cancer Laparoscopic Colectomy 

Laparoscopic anterior resection 
Laparoscopic abdominoperineal 
resection  
Laparoscopic TME 

Lumbar disc herniation Precutaneous Endoscopic Lumbar 
Discectomy Surgery 

ACL injury Arthroscopic ACL Reconstruction 
Myoma uteri Laparoscopic Hyterectomy 
Ovarian cyst Laparoscopic Cystectomy 

 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

10 15 20 25 
 

วัตถุประสงค  1. ลดความแออัดของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาลเพ่ือใหมีจํานวนเตียงท่ีสามารถรับผูปวยท่ี  
   จําเปนตองรับไวเปนผูปวยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผาตัดสั้นลง                                                                                       
3. ประชาชนเขาถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย                                                     
4. ลดคาใชจายบริการการรักษา และการใชจายของผูปวยในการมารับการรักษา 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูปวยท่ีเขาหลักเกณฑรายโรค Minimally Invasive Surgery 
วิธีการจัดเก็บขอมูล เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยตามแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน 
แหลงขอมูล โรงพยาบาลศูนย 13 เขตสุขภาพ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ีไดรับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไขในการเขารับการผาตัดแบบดวยโรค Minimally Invasive  

      Surgery ท่ีกําหนด (Principle diagnosis) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

 รอยละ 10  รอยละ 10 

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

 รอยละ 15  รอยละ 15 

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

 รอยละ 20  รอยละ 20 

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

 รอยละ 25  รอยละ 25 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ Minimal 
Invasive Surgery (MIS) 

เอกสารสนับสนุน :  คูมือแนวทางการดําเนินงาน Minimally Invasive Surgery (MIS) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- ราย NA NA NA 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายทวี  รัตนชูเอก     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548077       โทรศัพทมือถือ : 081-8145705 
    โทรสาร : 02-3548146                  E-mail : thawee1958@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. นพ.ทวีชัย   วิษณุโยธิน   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 044-235000        โทรศัพทมือถือ : 081-9674148 
    โทรสาร : 044-235388                   E-mail : taweechai1@hotmail.com  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
3. นพ.วิบูลย  ภัณฑบดีกรณ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน :                        โทรศัพทมือถือ : 081-9417746 
    โทรสาร : 034-511507               E-mail : wibunphantha@yahoo.com 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1.กองตรวจราชการ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ           รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
                                             กรมการแพทย 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357     โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
โทรสาร  02-9659851                 E-mail : pattarawin@gmail.com  
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ  อัตตะสาระ         รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย 
                                             กรมการแพทย 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357     โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร : 02-9659851              E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล                 นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                                            สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906352    โทรศัพทมือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com  
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 7. การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 50. อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล

ระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit) 
คํานิยาม ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบสงตอ) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉินไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ
และปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพ
ประกอบดวย การดูแลผูปวยกอนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในหองฉุกเฉิน (ER) การ
สงตอระหวางสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยดานการแพทย
และสาธารณสุข (Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “หวงโซคุณภาพ (Chain of Quality)” 
ไดแก EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพ่ือสราง 
“หวงโซแหงการรอดชีวิต (Chain of Survival)” ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมี
เปาประสงค 1) เพ่ิมการเขาถึงบริการของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิต
และภาวะทุพพลภาพท่ีปองกันได (Preventable Death) จากการเจ็บปวยฉุกเฉิน                
3) ระบบ ECS ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผูมารับบริการ ณ หองฉุกเฉินและไดรับการคัดแยก
เปน Triage Level 1 และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง” หมายถึง นับจากเวลาท่ีผูปวยมาหองฉุกเฉินถึงเวลาท่ี
เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงรวมถึงการเสียชีวิตในหองฉุกเฉิน 

เกณฑเปาหมาย  
 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหองฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 
นอยกวารอยละ *โรงพยาบาลชลบุรีรอยละ 14.7, โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรรอยละ 12.8  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 12* รอยละ 10 รอยละ 8 รอยละ 6 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน อยางครบวงจร  เพ่ือใหผูเจ็บปวยฉุกเฉิน
ไดรับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและปองกันภาวะทุพพลภาพ ท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังในภาวะปกติ 
และ ภาวะภัยพิบัติ  
 ในป 2561-2565 จะมุงเนนการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพ่ือใหผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินไดรับบริการท่ีเทาเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา 
ปลอดภัยและประทับใจ 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ข้ึนไป 
วิธีการจัดเก็บขอมูล HDC  

1. ผูเจ็บปวยเสียชีวิตจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงดวยรหัสบัตร
ประชาชน 
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2. ระยะเวลาจากแฟม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟม ACCIDENT 

แหลงขอมูล มาตรฐาน 43 แฟมกระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑการประเมิน : อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมงของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหองฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลระดับ F2 นอยกวารอยละ 12 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบขอมูล 

- มี National Triage 

- จัดทําคูมือ ER 

คุณภาพ และความ

ปลอดภัย(ER Safety 

Goals) 

- ปรับปรุงเกณฑ

ประเมินคุณภาพระบบ

การรักษาพยาบาล

ฉุกเฉิน (ECS) 

- จัดทํามาตรฐานขอมูล

หองฉุกเฉิน 

- สือ่สารนโยบายและ
การดําเนินงานพัฒนา
หองฉุกเฉิน 

1. ระบบขอมูล 

  - จํานวน รพ. F2    

ข้ึนไป สงขอมูลแฟม 

Accident รอยละ 40  

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ข้ึนไปท่ี

ประเมิน Hospital 

Safety Index       

รอยละ 40 

3. ER คุณภาพ  

  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A        
มี TEA unit ท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 40 

1. ระบบขอมูล 

  - จํานวน รพ. F2    

ข้ึนไป สงขอมูลแฟม 

Accident รอยละ 60 

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ข้ึนไปท่ี

ประเมิน Hospital 

Safety Index      

รอยละ 60 

- จํานวนของ

โรงพยาบาลตั้งแต F2 

ข้ึนไปผานเกณฑ ECS 

คุณภาพ รอยละ 70 

3. ER คุณภาพ  

  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 60 

1. ระบบขอมูล 

  - จํานวน รพ. F2   

ข้ึนไป สงขอมูลแฟม 

Accident รอยละ 80  

2. การจัดการสาธารณ

ภัยในสถานพยาบาล 

   - จํานวนโรงพยาบาล

ตั้งแต F2 ข้ึนไปท่ี

ประเมิน Hospital 

Safety Index        

รอยละ 80 

3. ER คุณภาพ  

  - จํานวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี 
TEA unit ท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 80 

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

   รอยละ 10 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 8 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   รอยละ 6 
 

วิธีการประเมินผล :  ข้ันตอนท่ี 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ข้ึนไปเพ่ือทําหนาท่ี 

1.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมขอมูลการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหองฉุกเฉิน

ภายใน 24 ชั่วโมง 
1.3 วิเคราะหโรคและสาเหตุการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพ่ือคนหาโอกาสการพัฒนา และจัดทําขอเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดลําดับความสําคัญ 
1.6 นําแผนไปปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรม  
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 

ข้ันตอนท่ี 2 เขตสุขภาพ /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 

     2.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด 
     2.3 สนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ การฝกอบรม 
ข้ันตอนท่ี 3 สวนกลาง 
     3.1 จัดทําสถิติบริการหองฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
     3.2 เปรียบเทียบเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหองฉุกเฉิน ภายใน 
24 ชั่วโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
     3.3 วิเคราะหในระดับนโยบาย เชน สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 

เอกสารสนับสนุน :  http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 

คูมือความปลอดภัยผูปวย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

 รอยละ N/A N/A N/A 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 1. พ.ญ.นฤมล   สวรรคปญญาเลิศ  หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย      
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 
    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : mertthailand@gmail.com 
       Ieip.dms@gmail.com 
กรมการแพทย  
2. น.พ.รัฐพงษ  บุรีวงศ   แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 035-211888 ตอ 2103      โทรศัพทมือถือ : 086-5694886 
    โทรสาร : 035-242182               E-mail : rattapong.b@gmail.com 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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3. นพ.ชาติชาย   คลายสุบรรณ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 086-1414769 
    โทรสาร : 037-211297  E-mail : beera024@gmail.com 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุร ี
4. นพ.ไพโรจน เครือกาญจนา               หัวหนากลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-6400614 
    โทรสาร :    E-mail : 
โรงพยาบาลราชวิถี 
5. นพ.สัจจะ ชลิตาภรณ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 095-9254656 
    โทรสาร :    E-mail : tsenjoyme@gmail.com 
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
6. นพ.เกษมสุข  โยธาสมุทร  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 083-8033310 
    โทรสาร :    E-mail : k.yothasamutr@gmail.com 
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน 
7. นางธัณณจิรา ธนาศิริธัชนันท  รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 085-4881669 
    โทรสาร :    E-mail : thunjira.t@niems.go.th 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 1. นพ.กิตติ์พงศ สัญชาตวิรุฬห          ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 081-2554711 
    โทรสาร :    Email : dr_nok@yahoo.com 
สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
2. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์          รองผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 081-6606069 
    โทรสาร :    Email: soontornchin@gmail.com 
สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
3. พ.ญ.นฤมล  สวรรคปญญาเลิศ  หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 
    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : mertthailand@gmail.com 

       Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย  
4. นางนริศรา  แยมทรัพย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906285 โทรศัพทมือถือ : 081-9883925 

    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

กลุมฉุกเฉินทางการแพทย กรมการแพทย 
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5. นางพรทิพย บุนนาค                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-9241771 

    โทรสาร :    Email: pherex099@gmail.com 

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน                       
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. พ.ญ.นฤมล  สวรรคปญญาเลิศ  หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 
    โทรสาร : 02-591-8276  E-mail : mertthailand@gmail.com 

       Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย  
2. นางนรศิรา  แยมทรัพย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906285 โทรศัพทมือถือ : 081-9883925 

    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

กลุมฉุกเฉินทางการแพทย กรมการแพทย 

3. นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์          รองผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 081-6606069 
    โทรสาร :    Email: soontornchin@gmail.com 
สํานักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
4. นายโสรัจจะ  ชูแสง              หัวหนางานบริหารระบบสารสนเทศ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :                      โทรศัพทมือถือ : 081-8271669   
    โทรสาร :    Email : sorajja.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. พ.ญ.นฤมล   สวรรคปญญาเลิศ  หัวหนากลุมฉุกเฉินทางการแพทย     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906286 โทรศัพทมือถือ : 081-8424148 
    โทรสาร : 02-591-8276  E-mail : mertthailand@gmail.com 

       Ieip.dms@gmail.com 

กรมการแพทย 

2. นางนริศรา   แยมทรัพย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906285 โทรศัพทมือถือ : 081-9883925 

    โทรสาร : 02-5918276  E-mail : narissara.yamsub@gmail.com 

กลุมฉุกเฉินทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

3. นพ.ชาติชาย  คลายสุบรรณ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน :       โทรศัพทมือถือ : 086-1414769 
    โทรสาร : 037-211297               E-mail : beera024@gmail.com 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุร ี
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
โครงการท่ี 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 51. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  
คํานิยาม 1.ความสําเร็จการรักษา หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีมีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  

 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเชื้อวัณโรค
ทางหองปฏิบัติการยืนยันเม่ือเริ่มกาครรักษา และตอมาตรวจไมพบเชื้อวัณโรคทาง
หองปฏิบัติการอยางนอยหนึ่งครั้งกอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผูปวยวัณโรคท่ีรักษาครบ
กําหนดโดยไมมีหลักฐานท่ีแสดงวาการรักษาลมเหลว ซ่ึงผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารท่ีแสดงผล
การตรวจเสมหะในเดือนสุดทายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอยางนอยหนึ่งครั้งกอน
สิ้นสุดการรักษา  เปนลบรวมท้ังผูปวยท่ีไมไดตรวจหรือไมมีผลตรวจ 
2. ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยท่ีไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยท่ี
รักษาวัณโรคนอยกวา 1 เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติแบงเปน 2 
กลุม คือ 

2.1 ผูปวยท่ีมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง 
ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ 
culture หรือวิธี Molecular หรือ วิธีการอ่ืนๆท่ีองคการอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผูปวยท่ีวินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง 
ผูปวยท่ีมีผลตรวจเสมหะ เปนลบ แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอก 
หรือมีลักษณะทางคลินิกเขาไดกับวัณโรค 
3. กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีเปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวย
ในเรือนจํา ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85  
วัตถุประสงค เพ่ือเรงรัดการดูแลรักษาผูติดเชื้อวัณโรคและผูปวยตามมาตรฐานใหหายและกินยาครบ 
ประชากรกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (ผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยใน

เรือนจํา ท่ีรักษาในโรงพยาบาลรัฐท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีข้ึนทะเบียน 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลผูปวย ผานระบบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคล  และสงใหสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค เพ่ือสงตอใหกลุมเฝาระวังและพัฒนาขอมูล  สํานักวัณโรค รวบรวม เพ่ือเปน
ขอมูลอางอิงท่ีใชรายงานใหกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล ระบบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคล 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 

2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษา
ครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไมเกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 
เพ่ือนําผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธในสิ้นเดือนกันยายน 2561 
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รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 
2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  

หมายเหตุ :  
- ครบรอบรายงานผลการรักษาไมเกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือนําผลการรักษา    
(Outcome)  
  ไปรายงานผลลัพธในสิ้นเดือนกันยายน 2561 
- ติดตามตามผลการดําเนินงานตามมาตรการทุกไตรมาส 

เกณฑการประเมิน 
ป 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 85  

วิธีการประเมินผล       ใชอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 
ของปงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) แยกเปนระดับจังหวัด และเขต
สุขภาพ 
แนวทางการประเมินผล 
1. ระดับสํานักวัณโรค 
    ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพรวมของ
ประเทศ 
2 ระดับสํานักงานปองกันควบคุมโรค 
   ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพ้ืนท่ี 
3 ระดับจังหวัด 
   ประเมินจากอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีข้ึนทะเบียน  
ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพของ
หนวยงาน/หนวยบริการภายในจังหวัด 
เกณฑการใหคะแนน 
ตารางท่ี 1 เกณฑการใหคะแนนตามอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ี
ข้ึนทะเบียน ในไตรมาสท่ี 1 ของปงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<81 82 83 84 >85  

เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการดําเนินงานวัณโรคแหงชาติ 
2.ระบบขอมูลผูปวยวัณโรครายบุคคล 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 

Baseline 
data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 

Cohort 
1/59 

Cohort 
2/59 

Cohort 
3/59 

อัตรา
ความสําเร็จ
การรักษา 

วัณโรคปอด
รายใหม 

รอยละ 79.5 80.3 78.2 76.7 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผู
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทยหญิงผลิน  กมลวัทน             ผูอํานวยการสํานักวัณโรค 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2129187  โทรศัพทมือถือ : 084-6056710 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : phalin1@hotmail.com 
2. นายสุขสันต  จิตติมณี              นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2129187  โทรศัพทมือถือ : 086-9005645 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : ssthaitb@yahoo.com 
3. นายอรรถกร  จันทรมาทอง             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน:  02-2122279 ตอ 1211 โทรศัพทมือถือ : 096-9824196 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : auttagorn@gmail.com 
4. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2122279  โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : swillwan@yahoo.com 
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน: 02-2122279  โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-2125935   E-mail : swillwan@yahoo.com 
กรมควบคุมโรค 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 8. การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพ้ืนท่ีเฉพาะ 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 52. รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

คํานิยาม 1. หนวยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีตั้งอยู
ในพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลไดกําหนดใหตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษข้ึน รวม 10 จังหวัด ไดแก 
เชียงราย  ตาก กาญจนบุรี สระแกว ตราด หนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  สงขลา และ 
นราธิวาส (เปาหมายในป 2560-2561 ตามเอกสารแนบทาย)  
2. การจัดบริการอาชีวอนามัย หมายถึง กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยบุคลากรในหนวย
บริการสุขภาพท่ีมีความรูทางดานอาชีวอนามัยเพ่ือใหผูประกอบอาชีพท้ังแรงงานในระบบ 
และแรงงานนอกระบบประกันสังคมไดรับการจัดบริการการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ มีสุขภาพอนามัยดีและอยูในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย เชน การประเมินความ
เสี่ยง การสํารวจความเสี่ยง การใหบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย
ดวยโรคจากการประกอบอชีพและสิ่งแวดลอม เปนตน 
3. การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม หมายถึง กิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยบุคลากรท่ีมี
ความรูทางดานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือใหประชาชนผูท่ีไดรับผลกระทบ
จากสิ่งแวดลอมหรืออุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี/รังสี ไดรับการดูแลสุขภาพ มีการจัดบริการ
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท่ีมุงเนนดานการปองกันโรคจากสิ่งแวดลอมเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี อยูในสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย เชน การคนหาและประเมินความเสี่ยง/สิ่งคุกคาม
ดานมลพิษสิ่งแวดลอม การเฝาระวังโรคและการสอบสวนโรคจากมลพิษสิ่งแวดลอมท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ การตอบโตภาวะฉุกเฉินจากมลพิษสิ่งแวดลอม เปนตน  
      การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ    
มีประเด็นเพ่ิมเติมจากเกณฑการจัดบริการอาชีวอนามัย และเกณฑการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดลอมท่ัวไป คือ เพ่ิมการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการท่ีตั้งข้ึนใหมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับอุบัติภัย สารเคมีอันตราย 
และสารกัมมันตรังสี   
4. ผานเกณฑท่ีกําหนด หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนดใน 
คูมือการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม สําหรับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนใน ตั้งแตระดับเริ่มตน
พัฒนาข้ึนไป 

เกณฑเปาหมาย : ป 2564 รอยละ 95 ของหนวยบริการสาธารณสุขสามารถผานเกณฑการประเมิน สําหรับการจัดบริการ
อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจําแนกเปนรายปงบประมาณ ดังนี้ 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 50 รอยละ 70 รอยละ 90 รอยละ 95 
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วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสามารถเขาถึง และไดรับการบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด  
วิธีการจัดเก็บขอมูล  1) โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน ในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง (ตามคูมือท่ีระบุในนิยาม) สงใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
 2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลท้ังโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน เปาหมาย พรอมผลการประเมินตนเองและแบบ
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม (ดังแบบ Report_OHS สสจ.) แจงมายังสํานักงานปองกันควบคุมโรค  
 3) สํานักงานปองกันควบคุมโรค รวบรวมสงใหกับสํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม เพ่ือวางแผนจัดเตรียมทีมตรวจประเมิน/สอบทวนการดําเนินงาน  
 4) สํานักงานปองกันควบคุมโรครวมกับทีมตรวจประเมินระดับจังหวัด และสํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมตรวจประเมินตามแนวทางของสํานักฯ และให
ขอเสนอแนะโรงพยาบาลท่ีขอรับการประเมิน  
 5) สํานักงานปองกันควบคุมโรค รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลเพ่ือเขาสูกระบวนการ
รับรอง (ดังแบบ Report_OHS_สคร.)  
 6) กรรมการรับรองผลประชุมเพ่ือพิจารณารับรองผลโรงพยาบาล  
 7) สสจ.เก็บขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “รอยละการผานเกณฑของหนวย
บริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ีกําหนด” ตามแบบรายงานผลการดําเนินงาน (ดัง
เอกสารแนบทาย) ผานระบบบันทึกขอมูลท่ี สนย.จะเปนผูพัฒนาข้ึน  
 8) สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สรุปผลภาพรวมของประเทศ
และรายงานให กยผ. 

แหลงขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด), สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 1,2,5,6,8,10,12 และสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

รายการขอมูล 1 A = ผลรวมหนวยบริการสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี
ผานเกณฑการประเมินฯ ตั้งแตระดับเริ่มตนพัฒนา (ข้ันพ้ืนฐาน) ข้ึนไป 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนรวมของหนวยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมด (27 แหง) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (รายงานความกาวหนาการดําเนินงานไตรมาส 1, 2, 3, และ 4) 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รอยละ 50 

มีการถายทอดแนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 

มีขอมูลการ
ประเมิน
ตนเองของรพ.

มีผลรอยละการ
ผานเกณฑของ
หนวยบริการ

1. มีผลรอยละการผานเกณฑฯ รอยละ 50 
2. มีสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปตอไป   
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หรือสนับสนุนวิชาการ
ใหกับหนวยงานเครือขาย 

เปาหมาย สาธารณสุข 
สําหรับการ
จัดบริการอาชี
วอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม 
ในจังหวัดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
รอยละ 40 

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

   รอยละ 70 
มีการถายทอดแนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ใหกับหนวยงานเครือขาย 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลรอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ      
    สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมสิ่งแวดลอม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     รอยละ 25 ในป 2560  
2. มีสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ    
    ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปตอไป   

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

   รอยละ 90 
มีการถายทอดแนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ใหกับหนวยงานเครือขาย 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลรอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ      
    สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมสิ่งแวดลอม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     รอยละ 25 ในป 2560  
 
2. มีสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ    
    ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปตอไป   

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

   รอยละ 95 
มีการถายทอดแนว
ทางการดําเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน 
หรือสนับสนุนวิชาการ
ใหกับหนวยงานเครือขาย 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

มีสรุปผลการ
ดําเนินงานรอบ 
9 เดือน 

1. มีผลรอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ      
    สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัยและ 
     เวชกรรมสิ่งแวดลอม ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     รอยละ 25 ในป 2560  
2. มีสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ    
    ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปตอไป   

 

วิธีการประเมินผล :  ตามแนวทางของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค 
เอกสารสนับสนุน :  1. เกณฑและแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและ    

เวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน  
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2. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ
สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ีกําหนด” 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ
สาธารณสุข สําหรบัการจัดบริการอาชีวอ
นามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

รอยละ - - 55.56 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางวีณา ภักดีสิริวิชัย    รองผูอํานวยการสํานักโรคจากการ 
     ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904380 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : bhakdi2005@yahoo.com 
กรมควบคุมโรค 
2. ดร.อรพันธ อันติมานนท   ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดบริการ 
     อาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3847935, 02-3940166  โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : untimanon@gmail.com    
ศูนยพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัย จ.สมุทรปราการ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. ดร.พญ.ฉันทนา  ผดุงทศ       ผูอํานวยการสํานักโรคจากการ 
     ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5918173 โทรศัพทมือถือ : 081-9893609 
    โทรสาร : 02-5904388  E-mail : cpadungt@gmail.com 
2. นางสาวอารีพิศ  พรหมรัตน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2394 0166 โทรศัพทมือถือ : 086-9495986 
    โทรสาร : 02-5904388  E-mail : k.arreepit@gmail.com 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม กรมควบคุมโรค 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 9. อุตสาหกรรมทางการแพทย 
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 
ระดับการแสดงผล เขต , ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 53. จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
คํานิยาม เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจําลองของโครงการท่ีเปนรูปธรรมภายใตแผนแมบทแหงชาติ 

วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุงเนนใหพ้ืนท่ีดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรใหเขาสูระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจแบบ
ครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมีสวน
รวมตามแนวทางประชารัฐและมีผลการดําเนินงานภายใต 4 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการท่ี 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการ
ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีฐานรากอยางยั่งยืน  
 มาตรการท่ี 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร  
 มาตรการท่ี 3 ขยายชองทางการใชประโยชน เพ่ิมมูลคาและการตลาด 
 มาตรการท่ี 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการ 
เมืองสมุนไพรจังหวัดนํารอง หมายถึง จังหวัดเปาหมาย 4 จังหวัดในแตละเขตสุขภาพท่ี
ดําเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแตป 2560 ไดแก จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพท่ี 1) 
จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพท่ี 8)และจังหวัดสุราษฎร
ธานี (เขตสุขภาพท่ี 11) 
เมืองสมุนไพรจังหวัดสวนขยาย หมายถึง จังหวัดเปาหมาย 9 จังหวัดในแตละเขตสุขภาพ
ท่ีดําเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแตป 2561 เปนตนไป ไดแก จังหวัดพิษณุโลก(เขต
สุขภาพท่ี 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพท่ี 3)จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพท่ี 4)จังหวัด
นครปฐม (เขตสุขภาพท่ี 5)จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6)จังหวัดมหาสารคาม (เขต
สุขภาพท่ี 7) จังหวัดสุรินทร (เขตสุขภาพท่ี 9) จังหวัดอํานาจเจริญ(เขตสุขภาพท่ี 10) และ 
จังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพท่ี 12)  

เกณฑเปาหมาย : จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรใหเขาสูระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมี
สวนรวมตามแนวทางประชารัฐ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. เขตสุขภาพท่ีดําเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดนํารอง (4 เขตสุขภาพ) ไดแก เขตสุขภาพท่ี  
   1,6,8 และ 11  
2. เขตสุขภาพท่ีดําเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดสวนขยาย (9 เขตสุขภาพ) 
   ไดแก เขตสุขภาพท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 12 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การประเมินความสําเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจากสํานักงาน   
    สาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส) 
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน 
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3. การประเมินความสําเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยคณะกรรมการกํากับติดตาม 
   โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

แหลงขอมูล 1. ขอมูลจากแบบประเมินความสําเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส)  
2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน 
3. ขอมูลการประเมินโดยคณะกรรมการกํากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนเขตสุขภาพ ท่ีมีผลดําเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรผานเกณฑท่ีกําหนด 

      13 จังหวัด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

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

จังหวัดนํารอง 
1. มีกลุมแกนนําดาน
สมุนไพร อยางนอย  
1 กลุม   
2. มีการจัด Zoning พ้ืนท่ี
การปลูกสมุนไพร 

จังหวัดนํารอง 
1. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผู
จําหนาย/พ้ืนท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. มีขอมูลความตองการ
วัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑสมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply 
Matching)  

จังหวัดนํารอง 
1. เพ่ิมจํานวน Shop/Outlet 
อยางนอยปละ 1 แหง  
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
     2.1 ผลิตภัณฑสมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายดํา ขม้ินชัน บัวบก) 
อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 
     2.2 ผลิตภัณฑสมุนไพรเดน
ในจังหวัด อยางนอย  
2 ผลิตภัณฑ  

จังหวัดนํารอง 
1. มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
ผานการรับรองมาตรฐาน 
GMP อยางนอย 1 แหง 
(ท้ังภาครัฐและเอกชน) 
3. รอยละของผูปวยนอก
ไดรับบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 20 
4. มูลคาของการใช
สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน             
รอยละ 15 
5. มูลคาการตลาดของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรรวม
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา            
รอยละ 15 
 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  193 | P a g e  
 



ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีกลุมแกนนําดาน
สมุนไพร อยางนอย 1 
กลุม 
 

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผู
จําหนาย/พ้ืนท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. บุคลากรผูเก่ียวของ
ดานการจัดการสมุนไพร
ไดรับการอบรมดานแผน
ธุรกิจ (Business plan) 

จังหวัดสวนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/Outlet            
อยางนอย 1 แหง 
2. มีขอมูลความตองการวัตถุดิบ

สมุนไพร/ผลิตภัณฑสมุนไพร

ของจังหวัดเมืองสมุนไพร 

(Demand & Supply 

Matching) 

 

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีโรงงานแปรรปูและ

ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

เตรียมการเขาสู

มาตรฐาน GMP  อยาง

นอย 1 แหง (ท้ังภาครัฐ

และเอกชน) 

2. รอยละของผูปวยนอก

ไดรับบริการดาน

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกท่ีได

มาตรฐาน รอยละ 20 

3. มูลคาของการใช

สมุนไพรในสถานบริการ

สาธารณสุข เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 15 

4. มูลคาการตลาดของ

ผลิตภัณฑสมุนไพรรวม

เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา  

รอยละ 10 

 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 

วิธีการประเมินผล :  1. ขอมูลจากแบบประเมินความสําเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงาน               
   จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ขอมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทยแผนไทยและ              
   การแพทยทางเลือก 
3. ขอมูลการประเมินการดําเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการดําเนินงานและติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
2. แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560  - 2564 
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3. คูมือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
4. คูมือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

จํานวนเขต
สุขภาพท่ีมีจังหวัด

เมืองสมุนไพร 

เขตสุขภาพ/
จังหวัด 

- - 4/4 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวอัญชลี  จูฑะพุทธิ    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5914409 โทรศัพทมือถือ : 085-4856900 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : anchaleeuan@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุง    หัวหนากลุมงานสํานักงาน   
     คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495609 โทรศัพทมือถือ : 092-2461023 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : wsornrung@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางศรีจรรยา โชตึก    หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
4. นางกรุณา  ทศพล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490 โทรศัพทมือถือ : 089-7243816 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1.นางสาวศศิธร  ใหญสถิต  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490 โทรศัพทมือถือ : 086-8812521 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2.นายชัยพร  กาญจนอักษร  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490 โทรศัพทมือถือ : 095-4196394 
   โทรสาร : 02-9659490   E-mail : CKTTMMan414@hotmail.co.th 
กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495609 โทรศัพทมือถือ : 064-3235939 
   โทรสาร : 02-1495609   E-mail : ppin1987@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
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4. นางสาวสุกัญญา ชายแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5917809 โทรศัพทมือถือ : 082-7298989 
   โทรสาร : 02-5910218   E-mail : sukanya0210@gmail.com 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 54. ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา

กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
คํานิยาม เขตสุขภาพ หมายถึง กลุมจังหวัดท่ีมีประชากรประมาณ 3-6 ลานคนตอเขตสุขภาพ เพ่ือ 

เปนกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพ โดยมีโครงสรางสํานักงานเขตสุขภาพ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน 
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมีกระบวนการใน
การดําเนินการเพ่ือใหไดบุคลากรดานสุขภาพท้ังปริมาณและศักยภาพท่ีเพียงพอ มีขีด
สมรรถนะอยางมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานในทุกระดับสถานบริการ  
ประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงทุกสิทธิ โดยมีองคประกอบ    
ดังนี้ 
1)การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวาง
แผนพัฒนาบุคลากรท้ังจํานวนและศักยภาพภายใตแผนความตองการอัตรากําลังคนดาน
สุขภาพในระยะ 5 ป ครอบคลุมท้ัง 5 กลุมสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน ประกอบดวย  
1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน ไดแก  แพทย  ทันตแพทย    
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด และ นักวิชาการ
สาธารณสุข  
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ไดแก 
 2.1 บุคลากรซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ไดแก นักรังสีการแพทย นัก
กิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย นัก
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟสิกสรังสี และนักการแพทยแผนไทย  
 2.2 บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ไดแก นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ 
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ 
นักวิชาการอาหารและยา 
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน ประกอบดวย 
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุข  
เจาพนักงานเวชสถิติ   เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย และ
เจาพนักงานรังสีการแพทย 
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบดวย  นักวิชาการ/เจา
พนักงานการเงินและบัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการ/เจาพนักงาน
พัสดุ นิติกร นักสถิติ  นักวิชาการ/เจาพนักงานคอมพิวเตอร  นักวิชาการ/เจาพนักงานโสต
ทัศนศึกษา เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานธุรการ  
5.บุคลากรผูทําหนาท่ีบริหารงาน ประกอบดวย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน 
2)การสรางความรวมมือดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง  กระบวนการสราง
ความสัมพันธและการประสานงานระหวางหนวยท่ีเก่ียวของ (Stakeholder) เพ่ือพัฒนาความ

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  197 | P a g e  
 



รวมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนในเขตสุขภาพ และใชประโยชนในการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรท่ีมีความเปนมืออาชีพใหบริการแกประชาชนในเขตสุขภาพ 
3)การบริหารงบประมาณดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการวางแผน
การจัดสรร/การใช/ติดตามการใชงบประมาณ ท่ีสนับสนุนความตองการกําลังคนท้ังดาน
จํานวนและศักยภาพภาพท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเขตสุขภาพ/กระทรวง/ประเทศ โดย
พิจารณาจากการกําหนดเปาหมายความตองการกําลังคนและพัฒนาคน  ผลการพัฒนา และ
รอยละการใชงบประมาณไดตามแผนท่ีกําหนด 
4)การบริหารจัดการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการในการ 
สรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร ท้ังดานจํานวนและศักยภาพ โดยกําหนดจากความตองการ
นําไปสูการวางแผนการผลิตและพัฒนาท่ีสอดคลองกัน รวมท้ัง การกําหนดเนื้อหาหลักสูตร
ดานการผลิตและพัฒนาท่ีตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
5)การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคนของเขต
สุขภาพ หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของเขต
สุขภาพดานการวางแผนความตองการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/การ
จัดบริการ เปนตน  โดยตองประเมินสถานการณ ความเสี่ยง ความคุมทุน และขอขัดแยง/
ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม 
เกณฑเปาหมายท่ีกําหนด หมายถึง  ผลลัพธท่ีคาดหวังของการดําเนินการท้ัง 5 องคประกอบ 
ตามรายละเอียดท่ีกําหนด ดังนี ้

องคประกอบ วัตถุประสงคท่ีตองการวัดผล เกณฑเปาหมาย คาเปาหมาย 
1.การวางแผน
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคนของ
เขตสุขภาพ 

1.กระบวนการจัดทําแผน 
1.1.แผนความตองการกําลังคน
(จํานวนท่ีสอดคลองกับแผน
กําลังคนของเขต) โดยมีความ
ครอบคลุมกลุมสาขา/วิชาชีพ 5 
กลุมเปาหมาย  
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของ
เขตท่ีและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร  (4 Excellence 
ตามยุทธศาสตร 20 ป) 

 
1. .แผนความ
ตองการกําลังคน
(จํานวนท่ีสอดคลอง
กับแผนกําลังคน 
ของเขต)  
2. แผนพัฒนา
บุคลากร เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 4 
Excellence  
 

เฉลี่ย 5 ป 

ท่ีระดับ 3 

และเปาหมาย

ปท่ี  5  

ท่ีระดับ 5 

2.การสราง
ความรวมมือ
ดานการผลิต
และพัฒนา
กําลังคน 

1.ความรวมมือระหวางสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคน
และเขตสุขภาพ 
2.การบูรณการทรัพยากรในการ
ใช(คน เงิน ของ) รวมกัน 
Stakeholder ในเขตสุขภาพ 

มีการสรางความ
รวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
 
 

เฉลี่ย 5 ป 

ท่ีระดับ 3 

และเปาหมาย

ปท่ี  5  

ท่ีระดับ 5 
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3.การบริหาร

งบประมาณ

ดานการผลิต

และพัฒนา

กําลังคน 

1.การใชงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันเวลา 

การเบิกจาย
งบประมาณไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

เฉลี่ย 5 ป 

ที่ระดับ 3 

และเปาหมาย

ปที่  5  

ที่ระดับ 5 

4.การบริหาร

จัดการดาน

การผลิตและ

พัฒนา

กําลังคน 

1.การจัดสรร/การกระจาย/
กลุมเปาหมายของบุคลากร
อยางเหมาะสม(ท้ังดานจํานวน 
และศักยภาพ) ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของ
เขต 

มีจํานวนความ
ตองการ/การพัฒนา
กําลังคนไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

เฉลี่ย 5 ป 

ที่ระดับ 3 

และเปาหมาย

ปที่  5  

ที่ระดับ 5 

5.การ

ประเมินผล

กระทบระบบ

การบริหาร

จัดการการ

ผลิตและ

พัฒนา

กําลังคนของ

เขตสุขภาพ 

1.ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการ เพ่ือใหระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการแกไขปญหาการผลิตและ
พัฒนากําลังคน 
 2.การลดขอรองเรียนและ การ
ตอรองทางวิชาชีพท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายในระดับ
เขต/ประเทศ 
 

1.จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ใน
ระดับเขตลดลง 
2.จํานวนขอ
รองเรียน/อัตราการ
ยาย ลาออกลดลง 
 
 

เฉลี่ย 5 ป 

ที่ระดับ 3 

และเปาหมาย

ปที่  5  

ที่ระดับ 5 

 
เกณฑเปาหมาย : เฉลี่ย 5 ปเขตสุขภาพตองผานเกณฑระดับ 3 ข้ึนไปรอยละ100 และในแตละปเขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามท่ีกําหนดไวดังตารางนี้ 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
8 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 4 

9 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 5 

10 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 5 

ทุกเขต (12 เขต) ผาน
เกณฑ ท้ัง 5 

องคประกอบท่ีระดับ
คะแนน 5 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุมเปาหมาย เขตสุขภาพ 12 เขต 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ตรวจราชการจังหวัด/  

การสํารวจจากเขตสุขภาพ 
การรวบรวม/วิเคราะห/สรุปผลรายงานรอบ 6 (ไตรมาสท่ี 2)/รอบ 9 (ไตรมาสท่ี 3) 

แหลงขอมูล จังหวัด/เขตสุขภาพ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนเขตสุขภาพท่ีผานเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
รายการขอมูล 2 - 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 3 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ทุกเขตผานเกณฑ ตาม

องคประกอบขอท่ี 1 – 4 
ท่ีระดับคะแนน 3 

8 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 4 

 

ป 2561 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน  

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=3 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ>,= 3 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-2 ท่ีระดับ>,= 3 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-3 ท่ีระดับ>,=  3 

เขตสุขภาพผานเกณฑ

ตามองคประกอบท่ี 

1-4 ท่ีระดับ>,= 3 

 ป 2561 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

4 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=4 

5 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=4 

6 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=4 

7 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=4 

8 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี

ระดับ >,=4 

 
ป 2562 : 

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

ตามองคประกอบขอ
ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ

คะแนน 4 

9 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 
5 องคประกอบท่ี
ระดบัคะแนน 5 

 

ป 2562 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ

ตามองคประกอบท่ี 

1-4 ท่ีระดับ>,= 4 
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ป 2562 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

5 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

6 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

7 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

8 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี

ระดับ >,=5 

 
ป 2563 : 

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

ตามองคประกอบขอ
ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ

คะแนน 4 

10 เขต ผานเกณฑ 
ท้ัง 5 องคประกอบท่ี

ระดบัคะแนน 5 

 

ป 2563 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ

ตามองคประกอบท่ี 

1-4 ท่ีระดับ>,= 4 

 ป 2563 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

6 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

7 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

8 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

10 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี

ระดับ >,=5 

 
ป 2564 : 

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

ตามองคประกอบขอ
ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ

คะแนน 4 

ทุกเขต (12 เขต) 
ผานเกณฑ ท้ัง 5 

องคประกอบท่ีระดับ
คะแนน 5 
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ป 2564 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  

1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ

ตามองคประกอบท่ี 

1-4 ท่ีระดับ>,= 4 

 ป 2564 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

8 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

10 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5  

ท่ีระดับ >,=5 

11เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 

ท่ีระดับ >,=5 

12 เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี

ระดับ >,=5 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหผลเปรียบเทียบเกณฑท่ีกําหนด 

 

เอกสารสนับสนุน :  นโยบาย/แผนกําลังคนของเขตสุขภาพ 

แผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service Plan) 

ยุทธศาสตรสาธารณสุข 20 ป 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

เขตสุขภาพมีการ
บริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนไดตามเกณฑ
เปาหมายท่ีกําหนด 

ระดับ 
ความ 
สําเร็จ 

- - - 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางอริยา สุขลิ้ม    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  

2. นางกัลยา เนติประวัติ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร : 02-5901817  E-mail : Catypakdee@gmail.com 

3. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 081-6962801 

    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 

สถาบันพระบรมราชชนก 
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หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

สถาบันพระบรมราชชนก 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร : 02-5901817  E-mail : Catypakdee@gmail.com 

2. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 081-6962801 
    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 

สถาบันพระบรมราชชนก 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 55. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด 
คํานิยาม สถานการณปญหาดานกําลังคน 

   ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ ยังคงเปนปญหาสําคัญในระดับภูมิภาค
ของประเทศ สงผลตอการบริการประชาชนท่ีไมครอบคลุม ในขณะท่ีประเทศกําลังปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพ มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 
มุงเนนใหประชาชนไทยมีสุขภาพดีอยางยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงมีความสําคัญและ
จําเปน 
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ไดกําหนดให สวนราชการตอง
ดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหมีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

1. จัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสอดคลองกับเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรขององคกร โดยวางแผนบริหารอัตรากําลังใหครอบคลุมกิจกรรมดังนี ้

1.1 การวางแผนอัตรากําลัง 
1.2 พัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลากร 
1.3 บริหารบุคลากรท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก 
1.4 การสราง/พัฒนาขาราชการเพ่ือสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 
1.5 การสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกบุคลากร 
1.6 การจัดระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีตองปฏิบัติอยูตลอดเวลา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับบุคลากร ตลอดจนทําใหบุคลากรมีความเติบโตกาวหนา
และทันตอการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการได 2 รูปแบบ 
คือ แบบท่ีเปนทางการ เชนการบรรยาย การฝกอบรมเปนตน และแบบท่ีไมเปน
ทางการ เชน การสอนงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การสอนแนะ(Coaching) และการสอน
งานอยางใกลชิด 

บุคลากร  หมายถึงบุคลากร 5 กลุม ดังนี้ 
1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน   ไดแก  แพทย ทันตแพทย เภสัช
กร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด และ นักวิชาการสาธารณสุข  
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ไดแก 
  2.1  บุคลากรซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ไดแก นักรังสีการแพทย  
นักกิจกรรมบําบัด  นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา  นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย   
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟสิกสรังสี และแพทยแผนไทย  
  2.2  บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ไดแก นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ 
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ 
นักวิชาการอาหารและยา 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  204 | P a g e  
 



3. บุคลากรสนับสนุน  (Associates Health personal) ประกอบดวย เจาพนักงาน 
ทันตสาธารณสุข  เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานเวชสถิติ   
เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย และเจาพนักงานรังสี
การแพทย 
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) ประกอบดวย นักวิชาการ/เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการ/เจาพนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ  
นักวิชาการ/เจาพนักงานคอมพิวเตอร  นักวิชาการ/เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา เจาพนักงาน
เผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานธุรการ   
5.บุคลากรผูทําหนาท่ีบริหารงาน ประกอบดวย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน 
รอยละบุคลากรไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด  หมายถึง จํานวนบุคลากรท้ัง 5 กลุมท่ี
ไดรับการพัฒนาตามเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ 2546 มาตรา 47  เทียบกับ
เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนบริหารอัตรากําลังของเขตสุขภาพ 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค ใหบุคลากรในระบบสุขภาพไดรับการพัฒนาใหมีขีดสมรรถนะสูงอยางมืออาชีพเพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตรของประเทศ 

ประชากรกลุมเปาหมาย บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ/เขตบริการสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล ระบบรายงาน 
แหลงขอมูล จังหวัด/เขตบริการสุขภาพ/สํานักนโยบายและยุทธศาสตร/กลุมบริหารงานบุคคล/สถาบัน

พระบรมราชชนก 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาในปท่ีวัดผล 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนบุคลากรเปาหมายท่ีกําหนด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 3 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 85ของเปาหมาย 

 

 
ป 2562 :  

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

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 90ของเปาหมาย 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 95ของเปาหมาย 

 

 
ป 2564 : 

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

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 100ของเปาหมาย 

 

 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหผลเปรียบเทียบเกณฑ และคํานวนตามสูตรท่ีกําหนด 
เอกสารสนับสนุน :  แผนยุทธศาสตร 20 ปของกระทรวง 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
77 รอยละ 50 50 60 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางอริยา สุขลิ้ม    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. นางสาวอลิสา ศิริเวชสุนทร   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
3. นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร :    E-mail : Catypakdee@gmail.com 
4. นางศรีนวล  ศิรคิะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 089-7830535 
    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 
สถาบันพระบรมราชชนก 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สถาบันพระบรมราชชนก 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1.นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
   โทรสาร :    E-mail : Catypakdee@gmail.com 
2. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 089-7830535 
    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 
สถาบันพระบรมราชชนก 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  206 | P a g e  
 



หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 56. รอยละของหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช 
คํานิยาม หนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางานไปใช หมายถึง หนวยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับท่ีมีการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) รายบุคคลโดยผานระบบ Online-based หรือ Mobile App-based 
หนวยงานนั้นมีการวิเคราะหผลการประเมิน และนําผลการวิเคราะหนั้นมาใช โดยแบงเปน 
5 ระดับ ไดแก 

ระดับท่ี 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุข     
              ของคนทํางานไปใช 
ระดับท่ี 2  มีการสํารวจขอมูล 
ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และนําเสนอผลตอผูบริหาร 
ระดับท่ี 4  มีการทําแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน 
ระดับท่ี 5  มีการใชแผนพัฒนาความสุขของคนทํางาน 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 
 

วัตถุประสงค เพ่ือนําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใชในการพัฒนา
องคกร การบริหารงาน การดําเนินการตางๆเพ่ือสงเสริมความสุขในการทํางานอยางตรง
ประเด็น ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายรวมขององคกร “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุมเปาหมาย ทุกหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1.สํารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2.รายงานของหนวยบริการ 
แหลงขอมูล Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100   
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 รอยละ 60 ของหนวยงาน 

มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช 
ตั้งแตระดับท่ี 3 ข้ึนไป 

รอยละ 60 ของ
หนวยงาน มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช 
ตั้งแตระดับท่ี 4 ข้ึนไป 

รอยละ 60 ของ
หนวยงาน มีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช 
ตั้งแตระดับท่ี 5 ข้ึนไป 
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ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   หนวยงานท่ีมีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช 
ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป รอย
ละ 70 

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

   หนวยงานท่ีมีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช
ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป  
รอยละ 80 

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

   หนวยงานท่ีมีการนําดัชนี
ความสุขของคนทํางาน 
(Happinometer) ไปใช 
ตั้งแตระดับ 5 ข้ึนไป รอย
ละรอยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  สํารวจ 

เอกสารสนับสนุน :  - 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

- รอยละ - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นายสรรเสริญ นามพรหม  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901410 โทรศัพทมือถือ : 089-6133454 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวจีรพร  ทองหอม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901348 โทรศัพทมือถือ : 091-7392908 
       081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
2. นางสาวสุดใจ  จันทรเลื่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
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กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     พิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : 084-9335346 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมภารกิจดานขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางสาวจีรพร  ทองหอม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901348 โทรศัพทมือถือ : 091-7392908, 
       081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
2. นางสาวสุดใจ  จันทรเลื่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
     พิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : 084-9335346 
   โทรสาร : 02-5901384  E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ กรม 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 57. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
คํานิยาม 1. อัตราการคงอยู (Retention Rate) หมายถึง จํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปข้ึนไป (นับตามปงบประมาณ) 
โดยเริ่มนับตั้งแตวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) 
   - ขาราชการ  
   - พนักงานราชการ  
   - ลูกจางประจํา  
   - ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ /รายวัน/จางเหมาบริการ) 
   - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหนวยงาน 
ในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน  
3. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไมนอยกวารอยละ 85 
หมายถึง จํานวนบุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด 5 ประเภทการจาง (ขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนระยะเวลา 1 ปข้ึนไป (นับตามปงบประมาณ) โดยเริ่ม
นับตั้งแตวันแรกท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ณ หนวยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันท่ี
เก็บขอมูล โดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 เม่ือเทียบกับจํานวนบุคลากร 5 ประเภทการ
จางท่ีปฏิบัติงานอยูจริงท้ังหมด ณ ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท่ีลาออกจากการปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากระบบฐานขอมูล HROPS 
5. การถูกใหออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท่ีถูกใหออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด  
จากระบบฐานขอมูล HROPS 
6. การโอน หมายถึง การใหบุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหมนอกสํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข จากระบบฐานขอมูล HROPS 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมนอยกวา 
รอยละ 85  

ไมนอยกวา 
รอยละ 88 

ไมนอยกวา 
รอยละ 91 

ไมนอยกวา 
รอยละ 94 

 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือสงเสริมสรางระบบการทํางานและสิ่งแวดลอมท่ีดีในการทํางาน ดวยกระบวนการ    
   บริหารทรัพยากรบุคคลดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรและสรางความตอเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
   หนวยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุมเปาหมาย ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานผล 
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แหลงขอมูล 1. ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)   

   สป.สธ. 

2. ฐานขอมูลอัตรากําลังของกรม 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) ท่ีปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันท่ีเก็บขอมูล 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนบุคลากรท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) ณ ตนปงบประมาณ (1 ตุลาคม)  
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

กําลังคนดานสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ

บุคลากรสาธารณสุข 

(Retention rate)  

ไมนอยกวารอยละ 85 

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

กําลังคนดานสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ

บุคลากรสาธารณสุข 

(Retention rate)  

ไมนอยกวารอยละ 88 

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

กําลังคนดานสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
และธํารงรักษาบุคลากรให
คงอยูในระบบ เชน “HR 
Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ

บุคลากรสาธารณสุข 

(Retention rate)  

ไมนอยกวารอยละ 91 

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

กําลังคนดานสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

มีการกําหนดแผน/

กิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

และธํารงรักษาบุคลากรให

คงอยูในระบบ เชน “HR 

Clinic” 

1. ดําเนินการตามแผน  

2. ติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน 

อัตราการคงอยูของ

บุคลากรสาธารณสุข 

(Retention rate)  

ไมนอยกวารอยละ 94 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ 
เอกสารสนับสนุน :  - 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- รอยละ - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสรรเสริญ  นามพรหม            ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901410 โทรศัพทมือถือ : 089-6133454 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายพรชยั ปอสูงเนนิ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901858 โทรศัพทมือถือ : 062-9599862 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : hrmoph@gmail.com 
2. นางสาวณัฐธยานกร  เดชา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901341 โทรศัพทมือถือ : 081-7322812 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : pink1327@hotmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวเปรมฤทัย  เครือเรือน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 085-3252098 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : p.khruaruan@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางสาวสุดใจ  จันทรเลื่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

ระดับการวัดผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 58. รอยละของจังหวัดท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ 
คํานิยาม 1. จังหวัด หมายถึง จังหวัดท่ีมีหนวยบริการสาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกระดับ ท่ีตั้งอยูในจังหวัดนั้น ๆ ท้ังเขตสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ท่ัวไป และหนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทการจาง) 
   - ขาราชการ  
   - พนักงานราชการ  
   - ลูกจางประจํา  
   - ลูกจางชั่วคราว (ยกเวน ลูกจางรายคาบ /รายวัน/จางเหมาบริการ) 
   - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ในหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และ
หนวยงานในความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน 
3. บุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง อัตรากําลังท่ีมีอยูจริง ของหนวยบริการ
สาธารณสุขสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (นับตามปงบประมาณ)  
คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับกรอบอัตรากําลังท่ีควรมี (FTE) ท่ีกําหนดในระดับ
หนวยงาน 
4. รอยละของจังหวัดท่ีมีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ หมายถึง จํานวนของจังหวัดซ่ึงมี
หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับท่ีมีอัตรากําลังท่ีมีอยูจริง (นับตามปงบประมาณ) มี
สัดสวนคิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป เม่ือเทียบกับกรอบอัตรากําลังท่ีควรมี (FTE) ท่ีกําหนดใน
ระดับหนวยงาน 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมนอยกวารอยละ 60 ไมนอยกวารอยละ 70 ไมนอยกวารอยละ 80 ไมนอยกวารอยละ 90 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหมีกําลังคนดานสุขภาพท่ีเพียงพอ มีการกระจายท่ีเหมาะสม ไดรับการพัฒนา 
    คุณภาพ 
2. หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับตระหนักถึงความ 
    สมเหตุสมผลในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายของ 
    กระทรวงสาธารณสุขท่ีวา “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพ 
    ยั่งยืน” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. บุคลากรสาธารณสุข (ทุกประเภทการจาง) 
2. หนวยบริการสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ  
    ท้ังเขตสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และหนวยงานในความรับผิดชอบ 
    ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหจากระบบฐานขอมูล HROPS ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เทียบกับ 
กรอบอัตรากําลังท่ีควรมี ท่ีกําหนดในระดับหนวยงาน 
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แหลงขอมูล 1. ฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)  
   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กรอบอัตรากําลังท่ีควรมี ท่ีกําหนดในระดับหนวยงาน 
3. แผนกําลังคนดานสุขภาพ ใชขอมูลจากเอกสารแผนกําลังคนดานสุขภาพของแตละเขต 
    สุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดท่ีมีบุคลากรสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไปของกรอบอัตรากําลัง 

      ท่ีควรมี ท่ีกําหนดในระดับหนวยงาน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

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

มีการบริหารจัดการขอมูล

บุคลากรดานกําลังคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีแผน
กําลังคนดานสุขภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

รอยละ 60 ของจังหวัดท่ี

มีบุคลากรสาธารณสุข

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 

80 ข้ึนไป 

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

หนวยบริการสาธารณสุข

มีการบริหารจัดการ

ขอมูลบุคลากรดาน

กําลังคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

รอยละ 70 ของจังหวัดท่ี

มีบุคลากรสาธารณสุข

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 

80 ข้ึนไป 

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

หนวยบริการสาธารณสุข

มีการบริหารจัดการขอมูล

บุคลากรดานกําลังคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

รอยละ 80 ของจังหวัดท่ี

มีบุคลากรสาธารณสขุ

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 

80 ข้ึนไป 

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

หนวยบริการสาธารณสุข

มีการบริหารจัดการ

ขอมูลบุคลากรดาน

กําลังคนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

ทุกเขตสุขภาพมีการ

ดําเนินการตามแผน

กําลังคนดานสุขภาพ 

รอยละ 90 ของจังหวัดท่ี

มีบุคลากรสาธารณสุข

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 

80 ข้ึนไป 
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วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูล HROPS 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รอยละของ
อําเภอท่ีมี
บุคลากร
สาธารณสุข
เพียงพอ 

รอยละ - - รอยละ 80 
ข้ึนไป 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสรรเสริญ  นามพรหม            ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901410 โทรศัพทมือถือ : 089-6133454 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายพรชยั ปอสูงเนนิ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901858 โทรศัพทมือถือ : 062-9599862 
โทรสาร : 02-5901858   E-mail : hrmoph@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางสาวณัฐธยานกร  เดชา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901341 โทรศัพทมือถือ : 081-7322812 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : pink1327@hotmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวเปรมฤทัย  เครือเรือน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 085-3252098 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : p.khruaruan@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นางสาวสุดใจ  จันทรเลื่อน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901344 โทรศัพทมือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 59. รอยละของครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
คํานิยาม ครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑท่ีกําหนด หมายถึง 

ครอบครัวท่ีมี อสค. ทําหนาท่ีดูแลสุขภาพ และสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพตนเอง โดย 

1. อสค. แสดงบทบาท ไดแก (1) เปนแกนนําปฏิบัติตนดานสุขภาพท่ีมีพฤติกรรม   
เปนแบบอยางใหครอบครัว และเปนผูดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถายทอด
ความรูใหคนในครอบครัวตนเองและชวยเหลือผูท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง (3) ประสานงานพัฒนา
สุขภาพครอบครัว และเปนเครือขายกับ อสม. โดยไมซํ้าซอนบทบาทกัน 

2. สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ไดแก (1) คุมอาหาร              
อยางเปนรูปธรรม เชน กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ําเปลา (2) ดูแลการกินยา                  
ใหตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด (3) ออกกําลังกายเชน ออกกําลังกายดวยยางยืด และ 
(4) บํารุงรักษาจิตใจ  

อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งของแตละ
ครอบครัวท่ีไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมตามหลักสูตร อสค. ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด เพ่ือใหทําหนาท่ีดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง  

กรณีครอบครัวนั้นอยูคนเดียวหรืออยูในภาวะพ่ึงพิงอาจคัดเลือกเพ่ือนบานใหเขารับ
การอบรมและทําหนาท่ี อสค. ใหครอบครัวนั้นได 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

คัดเลือกและพัฒนา อสค. จํานวน 
500,000 คน 

1,000,000 คน 1,000,000 คน 1,000,000 คน 

มีครอบครัวท่ีผานเกณฑการประเมิน
ครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด  
รอยละ 55 

รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือตอยอดการสรางความรูจากชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 
2. เพ่ือใหครอบครัวไดรับการดูแลสุขภาพและถายทอดความรูสมํ่าเสมอ 
3. เพ่ือใหคนในแตละครอบครัวทําหนาท่ีในการดูแลสุขภาพครอบครัวของตนเอง เนื่องจาก    
   คนในครอบครัวเปนบุคคลท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด  
4. เพ่ือใหแตละครอบครัว มี อสค. อยางนอย 1 คน เปนผูดูแลสุขภาพ ประสานและ 
   เชื่อมโยงสงตอกับ อสม. ซ่ึงเปนแกนนําขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย เขตสุขภาพท่ี 1-12 
- ครอบครัวผูปวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ท่ีปวยเปนโรคไตเรื้อรัง (CKD) 
ระยะ 3 (100%) จากฐานขอมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวง
สาธารณสุข 
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- ครอบครัวผูสูงอายุติดบานติดเตียง (LTC) จากเปาหมายการจัดสรรประชากรผูสูงอายุกลุม
ติดบาน ติดเตียง ปงบประมาณ 2561 ตามสัดสวนประชากร 60 ปข้ึนไปสิทธิ UC ของกรม
อนามัยและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- ครอบครัวผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) จากฐานขอมูล HDC 
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟม
ของแตละจังหวัด 
เขตสุขภาพท่ี 13 
- ครอบครัวผูปวยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ท่ีปวยเปนโรคไตเรื้อรัง (CKD)  
- ครอบครัวผูสูงอายุติดบานติดเตียง (LTC)  
- ครอบครัวผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD)  
จากฐานขอมูลของหนวยงานดําเนินงาน อาทิ 
     1. หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
         1) สํานักอนามัย 
         2) ศูนยบริการสาธารณสุข 
         3) สถานพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
     2. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
     3. โรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. การข้ึนทะเบียน อสค.  
          เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี ดําเนินการพัฒนาและข้ึนทะเบียน อสค. 
ลงในเว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว  
2. การประเมินศักยภาพครอบครัว อสค. 
          1) เจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมกับ อสค. ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. ตาม
ความสมัครใจของแตละหนวยงาน โดย อสค. แตละคนดําเนินการประเมินศักยภาพ
ครอบครัวของตนเองตามแบบประเมิน แลวเก็บขอมูลผลการประเมินดวยตนเอง (Self 
Assessment) ไวท่ีตนเอง หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปนคนเก็บไวใน
รูปแบบเอกสาร  
          2) ผูรับผิดชอบงานระดับ จังหวัด เขต และสวนกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครสุม
ประเมินตามแบบประเมินแลวบันทึกผลการประเมินศักยภาพครอบครัวลงในเว็บไชตลงใน
เว็บไซตฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว 
หมายเหตุ : 1. ชองทางในการลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลการประเมินศักยภาพ
ครอบครัว อสค. คือ 
                    1) ระบบฐานขอมูลอาสาสมัครประจําครอบครัว 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
                    2) ระบบสารสนเทศงานสขุภาพภาคประชาชน www.thaiphc.net 
               2. หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการบันทึกขอมูลของกรุงเทพมหานคร คือ 
                    1) หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
   • กองสรางเสริมสุขภาพ สํานักอนามัย 
   • สํานักการแพทย  
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                    2) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
                    3) โรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

แหลงขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
4. หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
    1) สํานักอนามัย 
    2) ศูนยบริการสาธารณสุข 
    3) สถานพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย 
5. สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. โรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนครอบครัวเปาหมาย 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปาหมาย60,000 
คน 

คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปาหมาย              
เพ่ิมอีก 200,000 คน 

คัดเลือกและพัฒนา 
อสค. เปาหมาย              
เพ่ิมอีก 240,000 คน 

- 

- - -  
 

ครอบครัวท่ีมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด   
รอยละ 55 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
120,000 คน เพ่ิมอีก 400,000 คน เพ่ิมอีก 480,000 คน  

- -  ครอบครัวท่ีมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 
รอยละ 60 

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
120,000 คน เพ่ิมอีก 400,000 คน เพ่ิมอีก 480,000 คน - 

- -  ครอบครัวท่ีมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด    
รอยละ 65 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
120,000 คน เพ่ิมอีก 400,000 คน เพ่ิมอีก 480,000 คน  

   ครอบครัวท่ีมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด    
รอยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินผลครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด โดย
เจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมกับ อสค. ดวยวิธีการ ดังนี้ 
          1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข รวมกับ 
อสค. หลังจากท่ี อสค. ไดประเมินศักยภาพครอบครัวของตนเองแลว ใหเก็บผลการประเมิน
ไวท่ีตนเอง หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีเปนคนเก็บไวในรูปแบบเอกสาร  
          2. การสุมประเมิน ตามลําดับชั้นตามระเบียบวิธีทางสถิติ ตั้งแตระดับลางสุดข้ึนไป 
(ขนาดของการสุมตัวอยางหรือขนาดของตัวอยาง (Sample Size) ไมตํ่ากวารอยละ 30 
ของจํานวน อสค. ท้ังหมด หรือโดยสูตรการคํานวณตามวิธีการทางสถิติอ่ืน) โดยสามารถ
บันทึกผลการประเมินในระบบฐานขอมูลไดท่ีเว็บไซต http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ 
www.thaiphc.net   
          คาน้ําหนักของเกณฑการประเมินครอบครัวท่ีมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด คือ บทบาท อสค. (60) : การประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของสมาชิกในครอบครัว (40) 

ตารางกําหนดคาน้ําหนักของเกณฑการประเมิน  
บทบาท อสค. คาน้ําหนัก  การปฏิบัติตน 

ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของสมาชิก 

ในครอบครัว 

คาน้ําหนัก 

1. เปนแกนนําปฏิบัติตนดาน
สุขภาพท่ี มีพฤติกรรมเป น
แบบอยางใหครอบครัวและ
เปนผูดูแลสุขภาพของคนใน
ครอบครัวตนเอง 

20  1. คุมอาหารอยางเปน
รูปธรรม เชน กินแบบ
ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม 
ลดเนื้อ ดื่มน้ําเปลา 

10 

2. ถายทอดความรู ใหคนใน
ครอบครัวตนเองและชวยเหลือ
ผูท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง 

20  2.  ดูแลการกินยาให
ตร ง เ ว ลาและพาไป  
พบแพทยตามนัด 

10 

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพ
ครอบครัว และเปนเครือขาย
กับ อสม. 

20  3. ออกกําลังกาย เชน 
ออกกําลังกายดวยยางยืด 

10 

 4. บํารุงรักษาจิตใจ  10 
รวม 60  รวม 40 

คะแนนรวมท้ังหมดตองไมต่ํากวารอยละ 70 จึงจะถือวาผานเกณฑครอบครัวท่ีมี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑท่ีกําหนด 
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 
2. หลักสูตร อสค. 
3. คูมือ อสค.  
4. แบบประเมินศักยภาพครอบครัว 
5. เว็บไซตสําหรับข้ึนทะเบียน อสค. พิมพประกาศนียบัตร และรายงานผลการดําเนินงาน อสค. 
    1) http://fv.phc.hss.moph.go.th 
    2) www.thaiphc.net 
6. www.อสค.com เว็บไซตฐานขอมูล อสค. ดานความรู ขาวสาร และการประเมิน 
หมายเหตุ : 1. เอกสารขอ 3. คูมือ อสค. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดสงใหแตละ
จังหวัดตามจํานวนเปาหมาย อสค.  
               2. สามารถดาวนโหลดเอกสารท้ังหมดไดท่ีเว็บไซตกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน http://phc.moph.go.th หรือ เว็บไซตระบบฐานขอมูลอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1. จาํนวนอาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.) ท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 

คน - 50,000 470,751  

2. รอยละของครอบครัวท่ีมี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ - - 91.16 

ขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากเว็บไซต http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1.         ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค 
     ประชาชน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. นางวิรุณศิริ อารยวงศ    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18715 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : phc.division@gmail.com 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผูประสานงานตัวชี้วัด 

1.  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18604 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : 

กลุมแผนงาน สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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2.  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18716 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail : phc.division@gmail.com 

กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาตรสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18715 
E-mail : phc.division@gmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1.     
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18604 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :     E-mail :  
กลุมแผนงาน สํานักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเส่ียง 

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 60. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 

คํานิยาม  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สังเคราะหเปนองคประกอบหลักท่ีสําคัญ
และจําเปนในการประเมิน การประเมิน ITA จําแนกองคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสูคําถามท่ีใชในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวม
จากขอมูลเอกสาร/หลักฐานของหนวยงาน แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้ 
 1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 2. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก ขอมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
ประเมินจากขอมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงใน
การดําเนินงานของหนวยงาน 
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินขอมูลเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
 5. ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากขอมูล
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
  กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการปองกันการทุจริต 
ประกอบดวย (1) ปลูก/ปลกุจิตสํานึก (2) ปองกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือขาย  
มุงเนนกลยุทธการปองกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดําเนินงานผานกระบวนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ชวยยกระดับคาดัชนีการรับรู
การทุจริต (CPI) ใหสูงข้ึนตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในป 2561 คือ 44 คะแนน จึง
กําหนดใหหนวยงานระดับจังหวัด (สป.) หนวยงานระดับอําเภอ (สป.) จํานวนท้ังสิ้น 1,850 
แหง ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุงเนนการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได หากผลการประเมิน ITA 
สําหรับหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency 
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Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผานเกณฑรอยละ 90 จะชวยสนับสนนุ
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาน และดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ
ประเทศไทยมีลําดับและคะแนนดีข้ึน 

เกณฑเปาหมาย : ระดบัคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานอยูในระดับสูงมาก 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 
 

วัตถุประสงค 1. ประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

2. หนวยงานภาครฐัไดรับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ       

    ความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ประชากรกลุมเปาหมาย รวมท้ังส้ิน จํานวน 1,850 แหง จําแนกดังนี ้
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 หนวยงาน  
2. โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 116 แหง 
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 หนวยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จาํนวน 780 หนวยงาน 
 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส และตรวจสอบได 

วิธีการจัดเก็บขอมูล หนวยงานเปาหมาย จํานวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสท่ี 1           
รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป)          
ไตรมาสท่ี 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป) และไตรมาสท่ี 4 (เดือนกันยายนของทุกป) ตามแบบ
สํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) จํานวน 1 ชุดตอ 1 หนวยงาน โดยหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน
จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือประกอบการอางอิงคําตอบใน
แตละขอคําถามตามความเปนจริง 

แหลงขอมูล แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน 
Evidence  Base Integrity and Transparency Assessment 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมินตนเองตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ    

      (Evidence Base) ผานเกณฑรอยละ 90 (ใน 1 ป) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนหนวยงานท้ังหมดท่ีไดรับการประเมิน ITA (1,850 หนวยงาน) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  
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หมายเหตุ : 
หนวยงานจาํนวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence 
Base) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 2 
รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป) และไตรมาสท่ี 4 
(เดือนกันยายนของทุกป) 

เกณฑการประเมิน : ระบุเกณฑ/ระดับการทํางานท่ีคาดหวังแตละไตรมาส 

ป 2561 : 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 
ป 2562 :  

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

ป 2563 : 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

ป 2564 : 

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

ระดับ 3 (5) 80 85 90 

หมายเหตุ : 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

หนวยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence 
Base Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

Small Success : 
ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษประเด็น 
การจัดซ้ือจัดจางเทานั้น 
(EB 4- EB 6) 
ในไตรมาสท่ี 1  
เดือนธันวาคมของทุกป 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษทุกขอ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสท่ี 2  
เดือนมีนาคมของทุกป 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ ทุกขอ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสท่ี 3  
เดือนมิถุนายนของทุกป 

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษทุกขอ 
(EB 1-EB 11)  
ในไตรมาสท่ี 4  
เดือนกันยายนของทุกป 

 

วิธีการประเมินผล :  หนวยงานจาํนวน 1,850 หนวยงาน ประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence Base ) ประเมินตนเองในรอบไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุก
ป) ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 3 (เดือนมิถุนายนของทุก
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ป) และไตรมาสท่ี 4 (เดือนกันยายนของทุกป) รายละเอียดดังนี้ 
 สวนท่ี 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence Based) ในรอบไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 
2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกป) ไตรมาสท่ี 3 (เดือนมิถุนายนของทุกป)  
และไตรมาสท่ี 4 (เดือนกันยายนของทุกป) 
เกณฑการใหคะแนน :  
การประเมินรอบไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกป) 
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ ขอ EB4 – EB6 
คาเปาหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 
เกณฑการใหคะแนน : ปรับเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 4 - EB 5 - EB 6 

ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑการใหคะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซ้ือจัดจาง  
EB 4 

3 หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซ้ือจัดจาง 
EB 5 

5 หลักฐานเชิงประจักษประกอบประเด็นการจัดซ้ือจัดจาง 
EB 6 

การประเมินรอบไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกป) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 11) 
คาเปาหมายคือ ระดับ 3 รอยละ 80 
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 11) 
คาเปาหมายคือ ระดับ 4 รอยละ 85 
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

การประเมินรอบไตรมาสท่ี 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกป) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษทุกขอ (EB 1- EB 11) 
คาเปาหมายคือ ระดับ 5 รอยละ 90 
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เกณฑการใหคะแนน ชวงปรบัเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90  

เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน 
Evidence Base Integrity & Transparency Assessment 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขผาน

เกณฑการประเมิน 

ITA 

รอยละ 98.82 
ผาน 84 

หนวยงาน 
(85 หนวย 

งาน) 

94.12 
ผาน 80  

หนวยงาน 
(85 หนวย 

งาน) 

84.09 
ผาน 333
หนวยงาน 

 (396 
หนวยงาน) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     

    โทรศัพท : 02-5901330    โทรศัพทมือถือ : 081-9315388 

    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจรติ กระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     

    โทรศัพท : 02-5901330    โทรศัพทมือถือ : 081-9315388 

    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทรเวช    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ     

    โทรศัพท : 02-5901330    โทรศัพทมือถือ : 081-9315388 

    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเส่ียง 

ระดับการแสดงผล เขต กรม 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 61. รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ  

ทันตกรรม 

คํานิยาม การจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม 
หมายถึง การจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑท่ีมิใชยา หมายถึง วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย และวัสดุ
วิทยาศาสตร 
ท้ังนี้ ในระยะ 1-3 ปแรก การจัดซ้ือรวมใหนับรวมการจัดซ้ือดวยวิธีตอรองราคารวมท่ี
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
20 25 30 30 

 

วัตถุประสงค การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยามีการดําเนินการดวยความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานขอมูลผลการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน แยกตามประเภทของ

เวชภัณฑ (ยา วัสดุการแพทย วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย วัสดุวิทยาศาสตร) ประเภทการ
จัดซ้ือ (จัดซ้ือเอง และจัดซ้ือรวม) และวิธีการจัดซ้ือรวม (สืบราคารวม/ราคาอางอิง และ
สอบราคา/e-market/e-bidding) ผานระบบรายงานขอมูลบริหารเวชภัณฑ (ศูนยขอมูล
ขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชมุชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
รายการขอมูล 1 A = มูลคาการจัดซ้ือรวมของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแตละประเภทของหนวยงานในสังกัด  

      กระทรวงสาธารณสุข 
รายการขอมูล 2 B = มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมดของยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาแตละประเภทของหนวยงานใน 

      สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 15  20 

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

 20  25 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 25  30 
 
ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 25  30 

 

วิธีการประเมินผล :  เขตสุขภาพและกรม ดําเนินการไดตามเกณฑเปาหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานขอมูลบริหารเวชภัณฑ ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

มูลคาการ
จัดซ้ือรวมฯ 

รอยละ 20.44 20.98 24.99 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางสาวพรพิมล จันทรคุณาภาส  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 085-1933446 
   โทรสาร : 02-5901628   E-mail : pchankunapars@gmail.com 
2. นางสาวไพทิพย  เหลืองเรืองรอง      เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901641 โทรศัพทมือถือ : 081-6137997 
   โทรสาร : 02-5901641   E-mail : paithip@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางสาวไพทิพย  เหลืองเรืองรอง      เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901641 โทรศัพทมือถือ : 081-6137997 
    โทรสาร : 02-5901641  E-mail : paithip@gmail.com 

กองบริหารการสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการท่ี 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเส่ียง

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 62. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน

ผลระบบการควบคมุภายใน 

คํานิยาม การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากร    ทุก
ระดับของหนวยรับตรวจ กําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา     การ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

1. การดําเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากร
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหนวย     
รับตรวจ 

2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจัดทํา
ข้ึนเพ่ือใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจ เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ (Compliance : C)
ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ    
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน     
ท่ีองคกรไดกําหนดข้ึน 
แนวคิดของการควบคุมภายใน 

1. การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีรวมไวหรือเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ การควบคุมภายในมิใชเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง และมิใชผลสุดทายของการ
กระทําแตเปนกระบวนการ (Process)0ท่ีมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดไวใน
กระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติของหนวยรับตรวจ ดังนั้นฝายบริหาร
จึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก 
การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  

2. การควบคุมภายในเกิดข้ึนไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเปน
ผูมีบทบาทสําคัญในการใหการสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหมี
ประสิทธิผล ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดและจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน   
ท่ีมีประสิทธิผล ดวยการสรางบรรยากาศ สภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไก
การควบคุมและกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอ่ืน
ของหนวยรับตรวจมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน 
ท่ีฝายบริหารกําหนดข้ึน  

3. การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการปฏิบัติงานจะบรรลุ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ถึงแมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวใหมี
ประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความม่ันใจวาจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว ท้ังนี้เพราะการควบคุมภายใน        
มีขอจํากัด เชน โอกาสท่ีจะเกิดขอผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไมระมัดระวัง 
ไมเขาใจคําสั่ง หรือการใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย 
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ระเบียบและกฎเกณฑท่ีกําหนดไว ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การท่ีผูบริหารหลีกเลี่ยงข้ันตอนของ
ระบบการควบคุมภายในหรือใชอํานาจในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุม
ภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเก่ียวของกันวาผลประโยชนท่ีไดรับ      
จากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 
ความรับผิดชอบของฝายบรหิารตอการควบคุมภายใน 
       “การควบคุมภายในเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารนํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด” 
       คําวา “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เปนสิ่งท่ีผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยรับตรวจทุกคนควรใหความสําคัญเพราะเปนพันธกรณีท่ีสําคัญ ซ่ึงจะ
ชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสําเร็จลุลวงตามนโยบายและวัตถุประสงคของ        
หนวยรับตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายในอยางเหมาะสม และการติดตามผล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารกําหนด รวมท้ังการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง จะชวยใหผูบริหารไดรับทราบจุดออนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข    
ใหหนวยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
      มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเ งินแผนดิน กําหนด 
มี 5 องคประกอบ ดังนี ้

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communications)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

       องคประกอบท้ัง 5 ประการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอม      
ของการควบคุมเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบท้ัง 5 นี้ 
เปนสิ่งจําเปนท่ีมีอยูในการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ 3 ประการ คือ 
       -  การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
      -  รายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

       -  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
       การรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ประจํากระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจําจังหวัด (สวนภูมิภาค) ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของทุกป โดยใหหนวย 
รับตรวจจัดสงเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ. 1) เพียงฉบับเดียว 
สําหรับรายงานอ่ืนใหจัดเก็บไวท่ีหนวยรับตรวจเพ่ือใหหัวหนาสวนราชการเจาหนาท่ีสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินและผูมีหนาท่ีในการตรวจสอบดําเนินการสอบทาน 
การติดตามประเมินผล 
       การติดตามประเมินผล เปนวิธีการท่ีชวยใหฝายบริหารมีความม่ันใจวาระบบการ
ควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผล โดยการ
ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและ
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สมํ่าเสมอ เพ่ือใหความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือตองปรับปรุง 
       การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือให
เกิดความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอและเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสม
และทันเวลา 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตอการติดตามประเมินผล 
       ผูบริหารตองกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และกําหนดใหการติดตามประเมินผล
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรอืคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผูบริหารไดรับ
รายงานการติดตามการประเมินผล ควรดําเนินการดังนี้ 
      -  พิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
      -  กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
     -  สั่งการใหผูท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขขอบกพรอง 

      -  ชี้แจงถึงเหตุผลท่ีไมจําเปนตองดําเนินการใด ๆ ตามขอเสนอแนะ 
การจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในดําเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเปนรายครัง้ (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอ
ตอผูบริหารและจัดสงใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจํา
กระทรวง / ประจําจังหวัด เพ่ือใหคณะกรรมการจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   และประเมินผลภาคราชการตอไปและสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

-  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกป     
-  รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกป 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 8 รอยละ 12 รอยละ 16 รอยละ 20 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู
ความเขาใจ ในการจัดการระบบการควบคุมภายในท่ีถูกตอง รวมท้ังมีความตระหนักและ
เห็นความสําคัญตอการใชประโยชนของระบบการควบคุมภายใน 

2. เพ่ือใหการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของหนวยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในท่ีไดมาตรฐานตามท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

3. เพ่ือใหการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความ
ครอบคลุมทุกภารกิจไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนการปองกันและ 
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน 

ประชากรกลุมเปาหมาย สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. ดําเนินการเขาตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจําปของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
2. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานท่ีผูตรวจสอบภายในของสวนราชการและผูมีหนาท่ีใน
การตรวจสอบประจําหนวยงานในสวนภูมิภาคจัดสงให 

แหลงขอมูล สวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จาํนวนหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ไดคะแนนประเมนิตั้งแต 4 คะแนน
ขึ้นไป จึงจะถือวาผานเกณฑ 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนหนวยงานท้ังหมดท่ีถูกประเมิน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล มกราคม 2560 -  กันยายน 2564 (สรุปผลไตรมาส 4)

เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 8 

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

รอยละ 12 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 16 

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

รอยละ 20 

วิธีการประเมินผล : หนวยงานจะตองดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินตั้งแต
ประเด็นการตรวจสอบท่ี 1-5 และไดคะแนนการประเมินตั้งแต 4 คะแนนข้ึนไป จึงจะถือวา
ผานเกณฑการประเมิน 
ระดับท่ี กิจกรรม ไดคะแนน 

1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และผูติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหนวยงาน โดย
บุคคลท้ังสองคณะตองไมมีชื่อซํ้ากัน 

1 

2 ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหนวยรับ
ตรวจและทุกสวนงานยอย และดําเนินการถูกตองตามแนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

1 

3 การจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ.3 ระดับหนวยงานยอย แบบ ปย.1 แบบ 
ปย.2 อยางครบถวนถูกตองภายในระยะเวลาตามระเบียบและ
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล

1 
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การควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
4 มีการนําระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปสูการปฏิบัติ     

ครบทุกกระบวนงาน 
1 

5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในปละ 2 ครั้ง 
(6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให
เปนปจจุบันอยูเสมอ 

1 

 
เอกสารสนับสนุน :  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 

หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม

ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พิมพครั้งท่ี 2 : ตุลาคม 2552 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

รอยละ - - - 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวเครือพันธุ  บุกบุญ    นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902341    โทรศัพทมือถือ : 085-4856980 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail  : boonboonboon05@gmail.com 
2. นางธัญชนก  เสาวรัจ            นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339  โทรศัพทมือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-590-2337                   E–mail  : thancha9@hotmail.com 
3. นางสาวดารณี  บุญรอต  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339    โทรศัพทมือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337              E–mail  : bowy.97@gmail.com     
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมตรวจสอบภายในระดบักระทรวง  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางธัญชนก  เสาวรัจ            นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339  โทรศัพทมือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : thancha9@hotmail.com 
2. นางสาวดารณี  บุญรอต  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท (ท่ีทํางาน) : 02-5902339      โทรศัพทมือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : bowy.97@gmail.com    
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล กรม และ จังหวัด 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ/

คุณภาพ 

63. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คํานิยาม สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สวนราชการตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง จํานวน              
13 สํานัก/กอง 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 แหง 
3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 878 แหง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั หมายถึง การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย 1) ลักษณะ
สําคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนํา
องคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5           
การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการ
ดําเนินการ โดยดําเนินการในป 2561- 2565  ดังนี้ 
1. จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร จํานวน 13 ขอคําถาม และทบทวนทุกป 
2. ดําเนินการภาคบังคับในป 2561-2563 ปละ 2 หมวด และป 2564 -2565 ปละ      

6 หมวด 
 

พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1,หมวด 5 
2562 หมวด 2,หมวด 4 
2563 หมวด 3,หมวด 6 
2564 หมวด 1- 6 
2565 หมวด 1- 6 

 
3. นําผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (OFI) ในหมวดท่ีดําเนินการมาจัดทําแผนพัฒนา

องคกร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลลัพธในหมวดท่ีดําเนินการตามเกณฑหมวด 7  
5. ดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร 
6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุมพัฒนาระบบริหาร /ผูตรวจ

ประเมินภายนอก 
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เกณฑเปาหมาย 
1. สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง 

ปงบประมาณ 
61 

ปงบประมาณ 
62 

ปงบประมาณ 
63 

ปงบประมาณ 
64 

ระดับ 5 
(รอยละ 60) 

ระดับ 5 
(รอยละ 70) 

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

ระดับ 5 
(รอยละ 90) 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ปงบประมาณ 

61 
ปงบประมาณ 

62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

ระดับ 5 
(รอยละ 60) 

ระดับ 5 
(รอยละ 70) 

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

ระดับ 5 
(รอยละ 90) 

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ปงบประมาณ 

61 
ปงบประมาณ 

62 
ปงบประมาณ 

63 
ปงบประมาณ 

64 

ระดับ 5 
(รอยละ 20) 

ระดับ 5 
(รอยละ 40) 

ระดับ 5 
(รอยละ 60) 

ระดับ 5 
(รอยละ 80) 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
2. เพ่ือนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกรและเปนบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล จากรายงานผลการประเมินของกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1. สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สวนกลาง 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนสํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางท่ีดําเนินการ
ผานเกณฑท่ีกําหนด  

รายการขอมูล 2 B = จํานวนสํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลางท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีดําเนินการผานเกณฑท่ีกําหนด  

รายการขอมูล 4 D = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

รายการขอมูล 5 E = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ีดําเนินการผานเกณฑท่ีกําหนด  

รายการขอมูล 6 F = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท้ังหมด 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 
3. (E/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 :  

ป 2562 : 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรไดครบถวน 
2.ประเมินองคกรดวยตนเอง
เทียบกับเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกร
ของหมวดท่ีดําเนินการได
ครบถวน (หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลลัพธในหมวดท่ี
ดําเนินการไดครบถวน (ตาม
เกณฑ  หมวด 7) 

1.ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรในหมวด
ท่ีดําเนินการ 
 

1.ผลการดําเนนิงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดท่ี
ดําเนินการ 
 

1.รอยละของสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสขุ
สวนกลางท่ีดําเนินการ  
ผานเกณฑท่ีกําหนด     
(รอยละ 60) 
2.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 60) 
3.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 20) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรไดครบถวน 
2.ประเมินองคกรดวย
ตนเองเทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาค
บังคับ 2 หมวด (หมวด 2,
หมวด 4) 
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกร
ของหมวดท่ีดําเนินการได
ครบถวน (หมวดละ 1 
แผน) 
4.จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลลัพธในหมวดท่ี
ดําเนินการไดครบถวน 
(ตามเกณฑ  หมวด 7) 

1.ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรใน
หมวดท่ีดําเนินการ 
 

1.ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดท่ี
ดําเนินการ 
 

1.รอยละของสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางท่ีดําเนินการ  
ผานเกณฑท่ีกําหนด  
(รอยละ 70) 
2.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 70) 
3.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 40) 
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ป 2563 : 

ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรไดครบถวน 
2.ประเมินองคกรดวย
ตนเองเทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาค
บังคับ 2 หมวด (หมวด 3,
หมวด 6) 
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกร
ของหมวดท่ีดําเนินการได
ครบถวน (หมวดละ 1 
แผน) 
4.จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลลัพธในหมวดท่ี
ดําเนินการไดครบถวน 
(ตามเกณฑ  หมวด 7) 

1.ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรใน
หมวดท่ีดําเนินการ 

1.ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดท่ี
ดําเนินการ 

1.รอยละของสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางท่ีดําเนินการ  
ผานเกณฑท่ีกําหนด     
(รอยละ 80) 
2.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 80) 
3.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 60) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรไดครบถวน 
2.ประเมินองคกรดวย
ตนเองเทียบกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาค
บังคับ 6 หมวด  
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกร
ของหมวดท่ีดําเนินการได
ครบถวน (หมวดละ 1 
แผน) 
4.จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลลัพธในหมวดท่ี
ดําเนินการไดครบถวน 
(ตามเกณฑ  หมวด 7) 

1.ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรใน
หมวดท่ีดําเนินการ 

1.ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดท่ี
ดําเนินการ 

1.รอยละของสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางท่ีดําเนินการ  
ผานเกณฑท่ีกําหนด     
(รอยละ 90) 
2.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 90) 
3.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 80) 
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ป 2565 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรไดครบถวน 
2.ประเมินองคกรดวยตนเอง
เทียบกับเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด  
3.จัดทําแผนพัฒนาองคกร
ของหมวดท่ีดําเนินการได
ครบถวน (หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอน
ผลลัพธในหมวดท่ี
ดําเนินการไดครบถวน (ตาม
เกณฑ  หมวด 7) 

1.ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาองคกรในหมวด
ท่ีดําเนินการ 

1.ผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัดในหมวดท่ี
ดําเนินการ 

1.รอยละของสํานัก/กอง
ในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
สวนกลางท่ีดําเนินการ 
ผานเกณฑท่ีกําหนด 
(รอยละ 100) 
2.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 100) 
3.รอยละของสํานัก
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ดําเนินการผานเกณฑท่ี
กําหนด (รอยละ 100) 

วิธีการประเมินผล : ระดับ
คะแนน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1 จัดทําลักษณะสําคัญขององคกรไดครบถวน 
เกณฑการใหคะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1  คะแนน 

5 คําถาม 7 คําถาม 9 คําถาม 11 คําถาม 13 คําถาม 

2 ประเมินองคกรดวยตนเองในหมวดท่ีดําเนินการไดครบถวน 

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

3 จัดทําแผนพัฒนาองคกรในหมวดท่ีดําเนินการไดครบถวน 

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 
2564-2565 มีแผนไมครบ 6 

หมวด 
มีแผนครบ 6 

หมวด 

4 จัดทําตัวชี้วัดท่ีสะทอนผลลัพธในหมวดท่ีดําเนินการไดครบถวน 

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
2564-2565 ไมครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 
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5 รอยละของการผานเกณฑท่ีกําหนด (วัดกระบวนการดําเนินการ
พัฒนาองคกรในหมวดท่ีดําเนินการ) 

1. สํานัก/กองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
2561 รอยละ 

20 
รอยละ 

30 
รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
2562 รอยละ 

30 
รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
2563 รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
2564 รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90 
2565 รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90 
รอยละ 
100 

เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน (interval) ตาม
เกณฑการใหคะแนนรอบ 12 เดือน 

2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 

2561 รอยละ 
20 

รอยละ 
30 

รอยละ 
40 

รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

2562 รอยละ 
30 

รอยละ 
40 

รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

2563 รอยละ 
40 

รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

2564 รอยละ 
50 

รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
90 

2565 รอยละ 
60 

รอยละ 
70 

รอยละ 
80 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน (interval) ตาม
เกณฑการใหคะแนนรอบ 12 เดือน 
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3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

พ.ศ. 
เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
2561 รอยละ 

0 
รอยละ 

5 
รอยละ 

10 
รอยละ 

15 
รอยละ 

20 
2562 รอยละ 

0 
รอยละ 

10 
รอยละ 

20 
รอยละ 

30 
รอยละ 

40 
2563 รอยละ 

20 
รอยละ 

30 
รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
2564 รอยละ 

40 
รอยละ 

50 
รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
2565 รอยละ 

60 
รอยละ 

70 
รอยละ 

80 
รอยละ 

90 
รอยละ 
100 

เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน (interval) ตาม
เกณฑการใหคะแนนรอบ 12 เดือน ป 2561 
เกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน (interval) ตาม
เกณฑการใหคะแนนรอบ 12 เดือน ป 2562-2565 

เอกสารสนับสนุน : เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวนโหลดไดท่ี

http://www.opdc.go.th/ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดใหม 

Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ - - - 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

พิเศษ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901038   โทรศัพทมือถือ: 081-9316052 

    โทรสาร : 02-5901406 E-mail : oeysuwanna@gmail.com 

2. น.ส.อังคณางค  หัวเมืองวิเชียร นักวิเคราหนโยบายและแผน 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901038  โทรศัพทมือถือ : 081-2558277 

    โทรสาร : 02-5901406 E-mail : lkung1038@gmail.com 

3. นายอภิรัฐ  ดีทองออน นักวิเคราหนโยบายและแผน 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901963  โทรศัพทมือถือ: 085-3652444 

    โทรสาร : 02-5901406 E-mail : a.deethongon@gmail.com 
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4. น.ส.กฤติกา ทรียมาติพันธ  นักวิเคราหนโยบายและแผน

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901963 โทรศัพทมือถือ : 095-7120954

โทรสาร : 02-5901406 E-mail : trekrittikas@gmail.com 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมพัฒนาระบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางภารวี แกวพันนา ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบริหาร 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901018 โทรศัพทมือถือ : 081-9316079 

โทรสาร : 02-5901406 E-mail : Paravee.kpr@gmail.com 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 64. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ข้ัน 3 

คํานิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 
- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค 

และ กรมสุขภาพจิต จํานวน  164 แหง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 780 แหง 

ตามทําเนียบสถานบริการฐานขอมูลสํานักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 
2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องคการมหาชน) (สรพ.)โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ข้ัน ดังนี้ 
- HA ข้ัน 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสํารวจและปองกันความเสี่ยง นําปญหา
มาทบทวน เพ่ือแกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหาครอบคลุมปญหาท่ีเคยเกิด/
มีโอกาสเกิดสูง 
- HA ข้ัน 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเปาหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับเปาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสําคัญ
ท้ังหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในสวนท่ีไมยากเกินไป 
- HA ข้ัน 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/ ผลลัพธท่ีดีข้ึน ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ไดครบถวน 

เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1.รอยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย, กรมควบคุมโรค และ 
กรมสุขภาพจิต 
2.รอยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสงักัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค
และกรมสุขภาพจิต

2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th 

/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 
แหลงขอมูล ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th 

/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 
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รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
      กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ท่ีมีผลการรับรองข้ัน 3 + Reaccredit  

รายการขอมูล 2 B = โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย 
 กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จํานวน 164 แหง 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีผลการ 
      รับรองข้ัน 3 + Reaccredit 

รายการขอมูล 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จํานวน 780 แหง 
      ตามทําเนียบสถานบริการ ฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 
      2559) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด 1. (A/B) x 100
2. (C/D) x 100

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ป 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด 
กรมการแพทย,        
กรมควบคุมโรค และ  
กรมสุขภาพจิต         
รอยละ 98.78 
(162 แหง จาก  
164 แหง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด   
กรมการแพทย,        
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต         
รอยละ 99.39 
(163 แหง จาก  
164 แหง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด  
กรมการแพทย,        
กรมควบคุมโรค และ   
กรมสุขภาพจิต         
รอยละ 100.00 
(164 แหง จาก  
164 แหง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด    
กรมการแพทย,        
กรมควบคุมโรค และ    
กรมสุขภาพจิต         
รอยละ 100.00 
(164 แหง จาก  
164 แหง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ 74.36 
( 580 แหง  
จาก 780 แหง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ 76.28 
( 595 แหง  
จาก 780 แหง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ 78.21 
( 610 แหง  
จาก 780 แหง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รอยละ 80.00 
( 624 แหง 
 จาก 780 แหง) 

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

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

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th 
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

เกณฑการให
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

รอยละ 
97.56 

(160 แหง
จาก 164 

แหง) 

รอยละ 
 98.17 

(161 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
98.78  

(162 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
99.39  

(163 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
100.00 

(164 แหง 
จาก 

164 แหง) 

โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 
73.85 

(576 แหง
จาก 780 

แหง) 

รอยละ 
74.12 

( 580 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
76.28 

( 595 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
78.21 

( 610 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
80.00 

( 624 แหง 
จาก 

780 แหง) 

 
เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค      
   และ กรมสุขภาพจิต จํานวน 164 แหง ประกอบดวย 

- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป  จํานวน 116 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย     จํานวน   29 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จํานวน     2 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จํานวน   17 แหง  

(ไมรวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนหนวยงาน 
ตั้งใหม และไมรวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไมมีเตียงรองรับ
ผูปวยในและเปนสถานบริการท่ีเปดใหบริการเฉพาะดาน)  

2. ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 และรวมอยูระหวางการตออายุ  
3. ขอมูลท่ีผาน/ไมผานการรับรอง จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องคการมหาชน) 

เอกสารสนับสนุน :  จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th  
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
(ไตรมาส 3) 

รอยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA 
ข้ัน 3 (โรงพยาบาล
ศูนย, โรงพยาบาล
ท่ัวไป,โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย, 
กรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต) 

แหง ไมมี
ขอมูล 

ไมมี
ขอมูล 

รอยละ
96.36 (159 

แหงจาก 
165 แหง) 

รอยละ 97.58 
(161 แหง จาก 

165 แหง) 

รอยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
มีคุณภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA 
ข้ัน 3 (โรงพยาบาล
ชุมชนในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

แหง รอยละ
60.27 
( 446 
จาก 
740 
แหง) 

 

รอยละ 
69.40 
(515 
จาก 
742 
แหง) 

รอยละ 
69.49 

(542 จาก 
780 แหง) 

รอยละ 73.85 
(576 จาก 780 

แหง) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1.      ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901755 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  
2. แพทยหญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901755 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : 
3. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข  รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901643 โทรศัพทมือถือ : 089-8296254 
    โทรสาร :    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
4. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 089-4784332 
    โทรสาร :    E-mail : 
5. นางสาววราภรณ อํ่าชาง 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901638 โทรศัพทมือถือ : 061-4851286 
    โทรสาร :    E-mail : 
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6. นางสาวศิวพร บุญเสก 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901638 โทรศัพทมือถือ : 095-6099869 
    โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 
1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย    
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906132 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นายบรรพต ตวนภูษา     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906137 โทรศัพทมือถือ : 092-5526252 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมการแพทย 
1. นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย   
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903395 โทรศัพทมือถือ : 081-6409393 
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903379 โทรศัพทมือถือ : 099-5696293 
   โทรสาร :    E-mail : 
3. นางรจนา  บุญผอง     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903347 โทรศัพทมือถือ : 089-7974695 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมควบคุมโรค 
1. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสมัฤทธิ์   
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5908207 โทรศัพทมือถือ : 086-7323712 
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางสาวชิดชนก  โอภาสวฒันา     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5908092 โทรศัพทมือถือ : 083-1396730 
   โทรสาร :    E-mail : 
กรมสุขภาพจิต 
 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1.     ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901755 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข   รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901643 โทรศัพทมือถือ : 089-8296254 
   โทรสาร :    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
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3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637 โทรศัพทมือถือ : 089-4784332 
   โทรสาร :    E-mail : 
4. นางสาววราภรณ อํ่าชาง     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901638 โทรศัพทมือถือ : 061-4851286 
   โทรสาร :    E-mail : 
5. นางสาวศิวพร บุญเสก     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901638 โทรศัพทมือถือ : 095-6099869 
   โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 65. รอยละของ รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
คํานิยาม 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหไดตามเกณฑคุณภาพ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาวท่ีกําหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบดวย 1) บริหารดี 
2) ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑประเมินดังนี้ 
    หมวด 1 การนําองคกรและการจัดการดี 
    หมวด 2 การใหความสําคัญกับประชากรเปาหมาย ชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
    หมวด 3 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลมุประเภทและประชากรทุกกลุมวัย 
    หมวด 5 ผลลัพธ 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 

รอยละ 60.00 - 69.99 เทากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพ่ือการพัฒนา) 
รอยละ 70.00 - 79.99 เทากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพ่ือการพัฒนา) 
รอยละ 80 ข้ึนไป        เทากับ 5 ดาว  (รายงานเปนตัวชี้วัด PA)  

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตรวมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ท่ีผานเกณฑการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ป กอนเขารับการประเมินใหม 

เกณฑเปาหมาย : (สะสม) 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 25 รอยละ 50 รอยละ 75 รอยละ 100 
 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหมีคุณภาพ 
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท่ัวประเทศ จํานวน  8,123 แหง (ไมนับรวม รพ.สต. ท่ี

ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในป 2560) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รพ.สต.บันทึกขอมูลผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหนวยบริการปฐมภูมิ ซ่ึงดูแลโดย

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
แหลงขอมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอําเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 5 ดาว 

B = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 4 ดาว 
C = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับ 3 ดาว 

รายการขอมูล 2 D = จํานวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ังหมดท่ียังไมผานเกณฑในป 2560 (9,806 
แหง) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564:  

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

1. ประชุมชี้แจงนโยบาย 
(kickoff) ระดบัประเทศ 
2. อบรม ครู ก ครั้งท่ี 1  
3. มีคูมือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติด
ดาวป 2561 

1. อบรม ครู ก ครั้งท่ี 2  
2. อบรม ครู ข ทุกเขต 
อยางนอย เขตละ 1 ครั้ง 
3. แตงตั้งทีมพัฒนา/
ประเมินระดับจังหวัด 1 
ทีม อําเภอ  1 ทีม 

1. รพ.สต. รอยละ 100 (ท่ี
ยังไมผานเกณฑ) มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ระดับอําเภอ จังหวัด และ
เขต 

1. รพ.สต.ท่ีผานเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต.ติดดาว รอยละ 

25 (สะสม) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ท่ีผานเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว รอยละ 
50 (สะสม)  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ท่ีผานเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว รอยละ 
75 (สะสม) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ท่ีผานเกณฑ

การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว รอยละ 
100 (สะสม) 

วิธีการประเมินผล :  รพ.สต. ผานการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต 
เอกสารสนับสนุน :  คูมือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
1,683 แหง รอยละ - - 17.16 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์   นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 042-222356  โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : 
สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 8 
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวหทัยรัตน  คงสืบ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901378 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5902348  E-mail : strategic2.bps@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. พญ.มานิตา  พรรณวดี     รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901387      โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :                E-mail :  
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 66. รอยละของจังหวัดท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

คํานิยาม คุณภาพขอมูล ประกอบดวย 

1.  คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ  
(Ill Defined) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายท้ังหมด  

  ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเปน
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไมชัดแจง เชน หัวใจลมเหลว หายใจลมเหลว ชรา ฯลฯ  
  ประกอบดวย รหัสโรคดังตอไปนี้ 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1. ไมนอยกวา 25 % 1. ไมนอยกวา 30 % 1. ไมนอยกวา 35 % 1. ไมนอยกวา 40 % 
 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายใหสอดคลองตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก 
สําหรับใชในการวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพและประกอบการจัดทํานโยบายดาน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากร/กลุมเปาหมาย 76 จังหวัด (ยกเวน กทม.) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สาเหตุการตาย อางอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย  

แหลงขอมูล กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดผานเกณฑคุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด (ยกเวน กทม.) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด   (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 
สาเหตุการตาย 

ป รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2561  ไมนอยกวา 25 %  ไมนอยกวา 25 % 
2562  ไมนอยกวา 30 %  ไมนอยกวา 30 % 
2563  ไมนอยกวา 35 %  ไมนอยกวา 35 % 
2564  ไมนอยกวา 40 %  ไมนอยกวา 40 % 
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วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานขอมูลจดทะเบียนการตาย(มรณบัตร)  

เอกสารสนับสนุน :  คูมือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย       

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1.สาเหตุการตายท่ีไมทราบ
สาเหตุ (Ill-define) 
ยกเวน กรุงเทพมหานคร 

รอยละ - 8 จ.ผาน
เกณฑ 

รอยละ 10.5 

12 จ.ผาน
เกณฑ 

รอยละ 15.8 
(ขอมูลรอบ 9 

เดือน) 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ขอมูลสาเหตุการตาย 
1. นางสาววันวิสาข  ขํามาก  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-1491 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : aom_juice@hotmail.com 
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางสาววันวิสาข  ขํามาก  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-1491 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : aom_juice@hotmail.com 
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 67. รอยละของหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปล่ียน

ขอมูลสุขภาพได  (Health Information Exchange (HIE)) 

คํานิยาม  Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูล
สุขภาพของผูปวยระหวางหนวยงานในระบบสุขภาพ เพ่ือการจัดการระบบสุขภาพ การ
เยี่ยม ติดตาม เฝาระวัง และดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือรับไวรักษาตอเนื่อง 
 1.“การแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพ” หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลตามโครงสราง 
มาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีในคลังขอมูล 
การแพทยและสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตท่ีกําหนดไว เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลสุขภาพ 
ตามกลุมวัย น้ําหนัก สวนสูง คา BMI ขอมูลการไดรับวัคซีน ขอมูลการฝากครรภ ขอมูล    
การคัดกรอง ขอมูลโภชนาการ และขอมูลการเฝาระวังในกลุมโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง เปนตน โดยใชขอมูลในลักษณะของ Data Exchange ระหวางหนวยบริการ        
ในระบบดวยกัน และการนําขอมูล Data Exchange ในแตละรายการไปใชประโยชน  
 2.“การจัดการระบบสุขภาพ” หมายถึง การใหบริการขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน   
ในการข้ึนทะเบียนขอทําบัตรประจําตัวผูปวยใหมของสถานบริการ หรือการรองขอ
ตรวจสอบ ขอมูล (Update) ท่ีเปนปจจุบัน ผานระบบ Web Service และ ฐานขอมูลกลาง 
(Smart Health ID) ของกระทรวงสาธารณสุข เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลท่ีอยู ขอมูลการแพ
ยา และขอมูลสิทธิ์การรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยกลุมเปาหมายในปงบประมาณ 2561 
เปน ระดับโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป 116 แหง  
 “หนวยบริการ” หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ท่ีจัดสงขอมูลตาม 
โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย 

รายการเปาหมาย ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ รอยละ 70    
2.การจัดการระบบสุขภาพ รอยละ60    

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหหนวยบริการ สามารถจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย ไดอยางเหมาะสม ในการ
เยี่ยมติดตาม เฝาระวัง และดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือรับไวรักษาตอเนื่อง  
2. เพ่ือใหการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของผูปวยระหวางหนวยงานในระบบสุขภาพ เปนไป
อยางตอเนื่อง สนับสนุนการวินิจฉัยโรค การสั่งการในการบําบัดรักษาโรคได  
3. เปนการบูรณาการขอมูลภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของผูปวยใน 
การเขาถึงบริการ แกไขปญหาการทํางานและลดความซํ้าซอนในการจัดการระบบ สุขภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ท่ีจัดสงขอมูลตามมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข  
2.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง จํานวน 116 แหง 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. เก็บ Log Files การใชงาน Data Exchange ของหนวยบริการ ผาน ในระบบ HDC on 
Cloud หรือ HDC Service คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center) 
กระทรวงสาธารณสุข  
2. เก็บ Log Files การใชงานการเรียกใชงาน Web Service ผานระบบ Smart Health ID 
กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1. ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC)  
2. ระบบ Smart Health ID 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนครั้งการใชงาน ระบบ Data Exchange ในแตละเรื่องแตละเดือน(12 เดือน) 

ของหนวยบริการท้ังหมดในแตละจังหวัด 

รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนเรื่องในระบบ Data Exchange ท้ังหมด 12 เดือนของหนวยบริการท้ังหมด ท่ี

จัดสงขอมูลตามมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปท่ีเขาใชงานในระบบ Smart Health ID 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปทุกแหง 116 แหง 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.การแลกเปลี่ยนขอมูล = (A1/B1) x 100 

2.การจัดการระบบสุขภาพ = (A2/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (เดือน มีนาคม, สิงหาคม) 

เกณฑการประเมิน 
ป 2561 : 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 
2.การจัดการระบบสุขภาพ รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

 

วิธีการประเมินผล :  1.“การแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพ”  

 ตรวจสอบการใชงาน Data Exchange ของหนวยบริการ ผาน Log Files ในระบบ 

HDC on Cloud หรือ HDC Service คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data 

Center) กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเนนการใชประโยชนจากขอมูลจริงหนวยบริการ 
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ตัวอยาง  

 ระบบ Data Exchange มีจํานวนเรื่องท้ังหมด 10 เรื่อง เก็บ Log การเขาใชงาน

ราย หนวยบริการ ในแตละเดือน เปาหมายประเมิน 2 ครั้ง ประมาณเดือน มีนาคม และ 

สิงหาคม ฉะนั้นใน 1 เดือน หนวยบริการ ควรเขาใชครบ 10 เรื่อง 10 ครั้ง ถาประเมินท้ัง 

12 เดือน จะเทากับ 120 ครั้ง/หนวยบริการ จังหวัด ก มีหนวยบริการ 130 แหง กรณีท่ี 

ประเมินรอบท่ี 1 เดือนมีนาคม ถานับ 6 เดือน จะใชจํานวนครั้ง ท่ีหนวยบริการเรียกใช 

ระบบ Data Exchange อยางนอย 1 ครั้ง/เรื่อง/เดือน/หนวยบริการ     เปนเกณฑ กรณี

เรื่อง ไหนเรียกใชมากกวา 1 ครั้ง/เดือน ใหนับ 1 ครั้งเทานั้น ผลการดําเนินงานตามรอบ 6 

เดือน เชน หนวยบริการในจังหวัด ก เขาใชงานตามเง่ือนไขไดเทากับ 5,200 ครั้ง/130 แหง 

ก็จะมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ (5,200x100)/15,600 เทากับ 33.33 เปนตน  

2.“การจัดการระบบสุขภาพ”  

 ตรวจสอบการเรียกใชงาน Web Service ผานระบบรายงานและ Log Files ของ 

ระบบ Smart Health ID กระทรวงสาธารณสุข โดยนับจํานวนหนวยบริการ จํานวนครั้ง 

ความถ่ีท่ีเรียกใชงาน ในแตละเดือน รายคน(ตาม CID) รายครั้ง รายโรงพยาบาล และราย 

จังหวัด แตในปงบประมาณ 2561 จะประเมินการเขาถึงและใชงานระบบ เทานั้น  

ตัวอยาง  

 นับจํานวนโรงพยาบาลท่ีเขาใชงานในระบบ Smart Health ID ของกระทรวง 

สาธารณสุข โดยถือการ Connect เขาใชงานระบบและเรียกดูขอมูล โดยไตรมาสท่ี 1 ตอง 

ดําเนินการไดอยางนอย รอยละ 30 จ านวน 35 แหง และไตรมาสท่ี 2 ตองดําเนินการได 

อยางนอย รอยละ 40 จํานวน 46 แหง เปรียบเทียบกับจํานวนโรงพยาบาลศูนย/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป ท้ังหมด 116 แหง ไตรมาสท่ี 1 คิดเปนรอยละ 35x100/116 เทากับ 

30.17 เปนตน 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดาน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานดานสาธารณสุข 
3. ชุดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส ขอมูลระบบระเบียน 
สุขภาพสวนบุคคล ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคล (PHRs) 
ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ  
  1) กลุมขอมูลท่ีประชาชนดูแลตัวเอง ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ เชน อาหาร 
อารมณ การออกกําลังกาย ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
  2) กลุมขอมูลสําหรับประชาชน เชน ขอมูลท่ัวไป เชน ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, 
สวนสูง, โรคประจําตัว, การแพยา, กรุปเลือด เปนตน ขอมูลการตรวจสุขภาพ ขอมูล 
สุขภาพตามกลุมวัยขอมูลการรักษาพยาบาล 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

 รอยละ - -  
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางทิพยวรรณ ยงศิริวิทย   นักวิชาการคอมพิวเตอรช านาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีท างาน : 02-5901210  โทรศัพทมือถือ : 081-7804100  
โทรสาร : 02-5901215   E-mail : thippawan.y@moph.mail.go.th 

2. นางรุงนิภา  อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
     โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางรุงนิภา  อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 68. รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record) 
คํานิยาม  Personal Health Records (PHRs) หมายถึง ขอมูลสุขภาพของผูปวยใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีผูปวยเขาถึงได และผูปวยสามารถควบคุมดูแล จัดการ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอ่ืนได  ไมวาจะมีแหลงท่ีมาจากขอมูลในระบบสารสนเทศ (EHRs) 
ของสถานพยาบาลโดยตรง ขอมูลจากการบันทึกของผูปวยเอง หรือจากแหลงอ่ืนก็ตาม 
ท้ังนี้รวมถึงกรณีท่ีผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูใชงานแทนผูปวยดวย 
 “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ PHRs” หมายถึง ข้ันตอนของการ
พัฒนาระบบขอมูล สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของประชาชนหรือผูปวย ท่ีผาน
ขบวนการจัดจางตามระเบียบพัสดุ สําเร็จตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ
ชวงเวลาท่ีกําหนด พรอมสําหรับการใชงาน  
 “ขอมูลสุขภาพ” หมายถึง ชุดขอมูลตามโครงสรางแฟมมาตรฐานดานสุขภาพ 
(43 แฟม) ของ กระทรวงสาธารณสุข เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลสุขภาพตามกลุมวัย น้ําหนัก 
สวนสูง คา BMI ขอมูลการ ไดรับวัคซีน ขอมูลการฝากครรภ ขอมูลการคัดกรอง ขอมูล
โภชนาการ เปนตน  
 “การเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเอง” หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอเขาดู
ขอมูลประวัติการ เจ็บปวยของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางหรือระบบท่ี
รองรับ โดยท้ังนี้ตองผาน กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศอยางเครงครัด และเปนไปตาม มาตรฐานท่ีกําหนด  
 “ประชาชนหรือผูปวย” หมายถึง ผูรับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข 
ท่ีจัดสงขอมูลตาม โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวง
สาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย :  
รายการเปาหมาย ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

รอยละ 1.5    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

รอยละ 70    

 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหประชาชนรูเทาทันสุขภาวะของตนเองไดตลอดเวลา 
2. เพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพท่ีทันสมัย ท่ัวถึง และ

เทาเทียมผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนหรือผูปวยท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป และเคยรับบริการจากโรงพยาบาล และ

สถานบริการสาธารณสุข ท่ีจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 
แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล จากระบบรายงานและเอกสารการสงงาน ใชในการประเมินระดบัความสําเร็จของการ 
พัฒนาระบบ PHRs  
  1.1 มีแผนงานและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (20 %)  
  1.2 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบ พรอมกําหนด TOR (20 %)  
  1.3 ขบวนการจัดจาง และพัฒนาระบบตาม TOR (20 %)  
  1.4 ทดสอบการใชงานในพ้ืนท่ีนํารอง และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ออกเปน 
Product เพ่ือการใชงาน (20 %) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให  
  1.5 ประชาสัมพันธและเผยแพร Application เพ่ือติดตามประเมินผลการใชงาน 
ผานระบบ LogFile และ Webservice (20 %)  
   1.5.1 การ Download Application ผาน App Store & Google Play  
   1.5.2 การลงทะเบียนใชงานของประชาชนหรือผูปวย กับ สถานบริการ  
   1.5.3 การเขาใชงานระบบ PHRs ของประชาชนหรือผูปวย 

แหลงขอมูล 1. เอกสารการสงมอบงานและการตรวจรับ ตามระเบียบพัสด ุ 
2. ระบบขอมูลสุขภาพ Personal Health Records (PHRs) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา 
Application ให  
3. ฐานขอมูลกลางอ่ืน ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองไดผานชองทางตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด (Mobile App) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให 

รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ในแตละจังหวัด ท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป ท้ังหมด 
(ท่ีเปนคนไทย และ TypeArea=1,3 เทานั้น) อางอิงฐานประชากรในระบบ HDC 

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ี Login และเขาใชงานระบบ PHRs มากกวา 1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีลงทะเบียนใชงานกับสถานบริการในจังหวัด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได = (A1/B1) x 100 

2.รอยละของประชาชนท่ี ลงทะเบียนและเขาใชงานระบบ PHRs = (A2/B2) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (เดือน มีนาคม และ สิงหาคม) 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

- รอยละ 0.5 รอยละ 1.0 รอยละ 1.5 

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

- รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 
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2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

 

วิธีการประเมินผล :    ผลการประเมินวัดจากการเก็บขอมูลตามวิธีการจัดเก็บ ขอ 1.1-1.5 สําหรับ
ข้ันตอน การดําเนินงานในสวนของการจัดเตรียมระบบ ตั้งแตข้ันตอน การศึกษา วิเคราะห 
จัดทําแผนจัดจางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จนถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบ ทดสอบ 
การ ปรับปรุงแกไข และสงมอบงาน จนถึงข้ันตอนการข้ึนทะเบียน Product และเผยแพร 
ประชาสัมพันธ โดยกระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ใหเปน พ้ืนฐาน จากนั้น 
ประเมินจากการเขาถึงระบบขอมูลสุขภาพของตนเอง ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนด โดย 
กําหนดเปาหมาย ปงบประมาณ 2561 ดังนี้  
 1.รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได  
  ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ Personal Health Records (PHRs) ในสวนนี้จะ
เปนการประเมินการใชงานระบบ Personal Health Records (PHRs) โดยกําหนดเริ่มท่ี 
ไตรมาสท่ี 2 เทากับ 0.5 ไตรมาสท่ี 3 เทากับ 1.0 และไตรมาสท่ี 4 ไตรมาสสุดทาย เทากับ 
1.5 โดยคิดจาก กลุมเปาหมาย จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป 
ท้ังหมด(ท่ีเปนคนไทย และ TypeArea=1,3 เทานั้น) รายจังหวัด เชน จังหวัด ก มี 
กลุมเปาหมาย(ประชาชนหรือผูปวย) เทากับ 150,000 คน มีจํานวนประชาชนหรือผูปวย   
ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองไดผานชองทางตามมาตรฐานท่ีกําหนด(Mobile App) 
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให และนับถึงไตรมาสท่ี 2 เทากับ 1,200 คน 
คิดเปนรอยละ (1,200x100)/150,000 เทากับ 0.8 ก็ถือวาผานเกณฑ โดยสุดทายสรุป    
เปนภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศอีกครั้ง    
 2.รอยละของประชาชนท่ีลงทะเบียนและเขาใชงานระบบ PHRs  
  ในสวนนี้จะประเมินจากจํานวนหนวยบริการท่ีมีการลงทะเบียน เพ่ือใหบริการ 
ประชาชนหรือผูปวยผาน Web Service โดยดูจากปริมาณการลงทะเบียนเพ่ือขอใชงาน 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  259 | P a g e  
 



ระบบ PHRs เปนจํานวนคน เปนตัวหาร และ นับการ Login เขาใชงานระบบ PHRs 
(มากกวา 1 ครั้ง)ของประชาชนหรือผูปวย เปนตัวตั้ง เชน หนวยบริการแหงหนึ่ง             
มีประชาชนหรือผูปวย ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ PHRs 450 คน(ตัวหาร) การสาธิตและ 
แนะนําการใชงานครั้งแรกไมนํามานับรวม หลังจากนั้นประชาชนหรือผูปวย ท่ีลงทะเบียน
เขาใชงาน ระบบ PHRs มากกวา 1 ครั้ง รวม 220 คน คิดเปน รอยละเทากับ 
(220x100)/450 เทากับ รอยละ 48 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานดานสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

2. มาตรฐานขอมูลสารสนเทศดานสาธารณสุขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ISO27001 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1 รอยละ - - 1 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางกนกวรรณ  มาปอง        นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902185 ตอ 415 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางรุงนิภา  อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการลดความเหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 69. รายจายตอหัวท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ ของ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 

(Age adjusted health expenditure per capita of each scheme) 
คํานิยาม รายจายตอหัวท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ (Age adjusted expenditure per capita) ของ 

แตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ หมายถึง รายจายสุขภาพตอหัวประชากรระบบ 
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ มีคาความตางจาก
คาเฉลี่ยของท้ังสามระบบหลัก ใกลเคียงกัน  เนื่องจากคาใชจายดานสุขภาพภาครัฐมาจาก
ภาษีเปนหลัก จึงไมควรสนับสนุนแตกตางกัน (อางอิง SAFE) 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

พิสัยความตาง
ลดลง 

จากปกอนหนา 

พิสัยความตาง
ลดลง 

จากปกอนหนา 

พิสัยความตาง
ลดลง 

จากปกอนหนา 

พิสัยความตาง
ลดลง 

จากปกอนหนา 
 

วัตถุประสงค เพ่ือบรรลคุวามเปนธรรมในการจายเงินแกสถานพยาบาลของแตละระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ไดแก 
 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
 ระบบประกันสังคม 
 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ใชขอมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก 
- รายจายสุขภาพของแตละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ขอมูล ณ เดือน สค.  

และประมาณการ 12 เดือน 
- จํานวนประชากรของแตละระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก และ   
  จํานวนประชากรแยกตามกลุมอายุ (อางอิงกลุมอายุของสํานักงานสถิติแหงชาติ *) 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก  
รายการขอมูล 1 A = คาเฉลี่ยรายจายสุขภาพตอหัวประชากรระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการท่ี  

      ปรับดวยโครงสรางอายุ 
รายการขอมูล 2 B = คาเฉลี่ยรายจายสุขภาพตอหัวประชากรระบบประกันสังคมท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ 

รายการขอมูล 3 C = คาเฉลี่ยรายจายสุขภาพตอหัวประชากรระบบประกันสุขภาพแหงชาติท่ีปรับดวย  

      โครงสรางอายุ 

รายการขอมูล 4 D = คาเฉลี่ยรายจายสุขภาพตอหัวประชากรระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐท้ังสามระบบ  

      ท่ีปรับดวยโครงสรางอายุ 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. ((A-D)/D) x 100  

2. ((B-D)/D) x 100   

3. ((C-D)/D) x 100   

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  261 | P a g e  
 



ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

จากปกอนหนา 
ป 2562 :  

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

จากปกอนหนา 
ป 2563 : 

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

จากปกอนหนา 
ป 2564 : 

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

จากปกอนหนา 
 

วิธีการประเมินผล :  คาเฉลี่ยสูงสุด - คาเฉลี่ยต่ําสุด เทียบกับปท่ีผานมา 
เอกสารสนับสนุน :  SAFE 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
     

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางกาญจนา ศิริโกมล    ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและประเมิน 
     ผลลัพธสุขภาพ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 084-4390152  
   โทรสาร : 02-1439741   E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 
2. นางวรรณา เอียดประพาล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : wanna.e@nhso.go.th 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางกาญจนา ศิริโกมล    ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและประเมิน 
     ผลลัพธสุขภาพ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 084-4390152  
   โทรสาร : 02-1439741   E-mail : kanjana.s@nhso.go.th 
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2. นางวรรณา เอียดประพาล 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : wanna.e@nhso.go.th 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการลดความเหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงคณุภาพ 70. กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหแก

สถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 
คํานิยาม การจายเ งินของแตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ท้ังสามระบบหลักใหแก

สถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและระดับการบริการ 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
ลดความตางของ
อัตราการจายเงิน 

ลดความตางของ
อัตราการจายเงิน 

ลดความตางของ
อัตราการจายเงิน 

ลดความตางของ
อัตราการจายเงิน 

 

วัตถุประสงค ภายใน พ.ศ. 2565 บรรลุความเปนธรรมในการจายเงินแกสถานพยาบาลของแตละระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก ไดแก 
 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
 ระบบประกันสังคม และ 
 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล ใชขอมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก 
- รวบรวมขอมูลการจายเงินตามกลไกท่ีเลือก ในป พ.ศ. 2560 

แหลงขอมูล ฐานขอมูลของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก  
รายการขอมูล 1 - 

รายการขอมูล 2 - 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  - 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (ภายใน 2565) 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

ประเมินผล จากป  
พ.ศ. 2560  

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

   ติดตามและ
ประเมินผล จากป  

พ.ศ. 2561 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ติดตามและ
ประเมินผล จากป  

พ.ศ. 2562 
ป 2564 : 

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

ประเมินผล จากป  
พ.ศ. 2563 

 

วิธีการประเมินผล :  1. จัดเก็บขอมูลทุติยภูมิของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลัก 
2. วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมายในแตละป 

เอกสารสนับสนุน :  หนังสือ SAFE 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน ขณะนี้ยังไมมี baseline data ตองทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลป 2557, 2558 และ 

2559 
Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
รอการวิจัย     

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.วลัยพร พัชรนฤมล   นักวิจัยอาวุโส 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902366 โทรศัพทมือถือ :  

   โทรสาร : 02-5902385   E-mail : walaiporn@ihpp.thaigov.net
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ/กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 
1. ชื่อ – สกุล     ตําแหนง  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวชาฮีดา  วิริยาทร  ผูชวยนักวิจัย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902366 โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร : 02-5902385  E-mail : shaheda@ihpp.thaigov.net
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ/กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 
1. ชื่อ – สกุล     ตําแหนง  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกนัสุขภาพ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการลดความเหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 71. รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน 
คํานิยาม ประชากร หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนในประเทศไทย 

การเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน หมายถึง การท่ีประชากรท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตไดรับ

บริการการแพทยฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐานตั้งแตจุดเกิดเหตุจนถึง

สถานพยาบาลโดยการสั่งการของศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ไดแก บุคคลซ่ึงไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยกะทันหันซ่ึงมี
ภาวะคุกคามตอชีวิตซ่ึงหากไมไดรับปฏิบัติการแพทยทันที เพ่ือแกไขระบบการหายใจ 
ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแลวผูปวยจะมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง หรือทําใหการ
บาดเจ็บหรืออาการปวยของผูปวยฉุกเฉินนั้นรุนแรงข้ึน หรือเกิดภาวะแทรกซอนข้ึนไดอยาง
ฉับไวซ่ึงไมรวมผูปวยสงตอ (Refer) 
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายถึง ชุดปฏิบัติการท่ีออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ท่ีไดข้ึนทะเบียนใน
ระบบการแพทยฉุกเฉิน ตามท่ีสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด 
 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมต่ํากวา 

รอยละ 20 

   

 

วัตถุประสงค 1.เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน 

2.เพ่ือใหประชาชนเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินให    

  ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนทุกคนในประเทศไทย 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. จากการบันทึกขอมูลผลการออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินของแตละจังหวัดใน 

    โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ 
2. จากการบันทึกขอมูลการคัดแยกผูปวยของ รพ.ระดับA , S และM1สังกัด สธ.ในระบบ   
    รายงาน PAของ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

แหลงขอมูล โปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)หรือระบบโปรแกรม PAภาครัฐ 
รายงานการคัดแยกผูปวยท่ีหองฉุกเฉิน ของ สพฉ. 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาโดยระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนครั้งของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉิน (ER Visit) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2561 : พิจารณาจากสัดสวนผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีมาดวยระบบการแพทยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉิน เปรียบเทียบกับจํานวน
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตท้ังหมดท่ีมารับบริการท่ีหองฉุกเฉินท้ังหมด 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

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

    
ป 2563 : 

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

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

    
 

วิธีการประเมินผล :  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคาเปาหมายท่ีกําหนด ทุกไตรมาส 
เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานขอมูลการใหบริการในระบบ ITEMS หรือ ระบบ PA ภาครัฐ 

2. รายงานการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินจาก รพ.ระดับ A , S และ M1 ภาครัฐ ทุกแหง 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
63,022 จํานวนครั้ง  

ผูปวยสีแดง EMS 
47,899 63,022 80,522 

476,281 จํานวนครั้ง  
ผูปวยสีแดง ER visit 

355,991 476,281 526,961 

13.23 รอยละ 13.45 13.23 15.28 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางธัณณจิรา ธนาศิริธัชนันท  รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-8721669 โทรศัพทมือถือ : 085-4881669 

    โทรสาร : 02-8721669  E-mail : thunjira.t@niems.go.th 
2. นางสินีนุช   ไชยสิทธ ิ   ผูจัดการงานติดตามประเมินผล  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-8721669 โทรศัพทมือถือ : 081-8191669                                                                   

     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวกมลทิพย  แซเลา  ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-8721669 โทรศัพทมือถือ : 089-0361669 

    โทรสาร : 02-8721603  E-mail : Kamolthip.s@niems.go.th 
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2. นางสินีนุช   ไชยสิทธ ิ   ผูจัดการงานติดตามประเมินผล  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-8721669 โทรศัพทมือถือ : 081-8191669                                                                   
     โทรสาร : 02-8721603  E-mail : sineenuch.c@niems.go.th 
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 72. รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

คํานิยาม หนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน หมายถึง หนวยบริการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑการคิดวิกฤติทางการเงิน 
ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีช้ีวัด น้ําหนักความ
รุนแรง 

ของความเส่ียง 
(Risk Score) 

คําอธิบาย 

1. กลุมแสดงความคลอง
ตามสภาพสินทรัพย 

 กลุมแสดงความคลองสภาพ
สินทรัพย 

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพยหมุนเวียน /หนี้สิน
หมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเทาเงิน
สดและลูกหนี้ /หนี้สินหมุนเวียน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด /หนี้สินหมุนเวียน 

2. กลุมแสดงความม่ันคง
ทางการเงิน  

 กลุมแสดงความม่ันคงทางการเงิน 

 2.1 แสดงฐานะทาง
การเงิน (ทุนหมุนเวียน)  
NWC < 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย
หมุนเวียน หัก หนี้สินหมุนเวียน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายไดสูง/ต่ํา
กวาคาใชจายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ = รายได -
คาใชจาย  

3. กลุมแสดงระยะเวลาเขา
สูปญหาการเงินรุนแรง มี 2 
มิต ิ

 กลุมแสดงระยะเวลาเขาสูปญหา
การเงิน 

 3.1 มิติ NWC หรือ
ทุนหมุนเวียน ท่ีเพียงพอ
รับภาระการขาดทุนเฉลี่ย
ตอเดือน (กรณี NWC เปน
บวก & มี NI ติดลบ) 

 กลุมแสดงเขาสูปญหาการเงิน
รุนแรงสามารถดูไดท้ัง 2 มิติ 

  a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6 
เดือน 

0 เนื่องจากท้ัง 2 มิติ มีผลกระทบตอ
ความอยูรอดของหนวยบริการ 
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ประเภทดัชนีช้ีวัด น้ําหนักความ
รุนแรง 

ของความเส่ียง 
(Risk Score) 

คําอธิบาย 

  b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูได > 3 เดือน 
ไมเกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แตมี
ผลการดําเนินงานขาดทุน หรือ 

  c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูได < หรือ = 
3 เดือน 

2  

 3.2 มิติ ผลกําไรจาก
การดําเนินการ เพียงพอกับ
ภาระหนี้สินหมุนเวียน 
(กรณี NWC ติดลบ & มี NI 
เปนบวก) 

  

 a) ผลกําไร 
สามารถปรับ NWC เปน
บวก > 6 เดือน 

2 * กรณีมีกําไรจากผลการดําเนินงาน 
แตขาดเงินทุนหมุนเวียน  

 b) ผลกําไร 
สามารถปรับ NWC เปนบวก 
> 3 เดือนไมเกิน 6 เดือน 

1  

 c) ผลกําไร 
สามารถปรับ NWC เปน
บวก < หรือ = 3 เดือน 

0  

 3.3 กรณี NWC ติด
บวก & มี NI เปนบวก 

0  

 3.4 กรณี NWC ติด
ลบ & มี NI เปนลบ 

2  

 การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกําหนดใหหนวยบริการ
ท่ีได 7 คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 

 ท้ังนี้ ระบบขอมูลบัญชีของหนวยบริการท่ีดีมีคุณภาพมีสวนสําคัญท่ีทําใหผลการ
ประเมินสถานะทางเงินมีความถูกตอง และการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยแกไข
ปญหาภาวะวิกฤติทางการเงินท่ีเกิดข้ึนได 

 การขับเคล่ือนการเงินการคลังป 2561 
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       

        : บทบาทของเขต จังหวัด และ หนวยบริการ 
        : แผนงาน/กิจกรรม   
       : ผลผลิต/ผลลัพธ 
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 2.   การบริหารและกํากับแผนการเงิน (PlanFin)  
 3.   เครื่องมือในการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการกํากับและ
รายงาน 
มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1: การจัดสรรเงินอยางเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
 มาตรการท่ี 2: ติดตามกํากับดวยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
 มาตรการท่ี 3: สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
 มาตรการท่ี 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี  (Accounting Management)  
 มาตรการท่ี 5: พัฒนาเครือขายและศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง 
(Network & Capacity Building) 

มาตรการขับเคล่ือน แนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย 

มาตรการท่ี 1:  
การจัดสรรเงินอยาง
พอเพียง (Sufficient 
Allocation)  
 

1.1 มีการจัดสรรเงินให
หนวยบริการมีรายได
เพียงพอกับคาใชจาย 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดสรรเงิน
ใหกับหนวยบริการ 
1.3 เฝาระวัง ติดตาม 
ประเมินผลความเพียงพอ
ของการจัดสรรเงินใหกับ
หนวยบริการ 

1.1 รอยละของหนวยบริการ  
มีรายได ≥ คาใชจาย เม่ือ
เทียบกับแผนทางการเงิน 
(Planfin) 
คาเปาหมาย: 
ไมนอยกวารอยละ 80  
 
 

มาตรการ 2: ติดตาม
กํากับดวยแผนทาง
การเงิน (Planfin 
Management) 

   2.1 ทุกหนวยบริการ
จัดทําแผนทางการเงินท่ีมี
คุณภาพ  
   2.2 วางระบบเฝาระวัง
ตามแผนทางการเงินหนวย
บริการ (รายเดือน) 
   2.3 ควบคุมกํากับดวย
เปรียบเทียบแผนการเงินกับ
ผลการดําเนินงาน(ไตรมาส) 

2.1 รอยละของหนวยบริการ
มีผลตาง ของแผนและผล
ของรายได ไมเกินรอยละ 5 
(รายไดและคาใชจายสูงกวา
หรือต่ํากวาแผนไดไมเกิน  
รอยละ 5)  
คาเปาหมาย: 
ไมนอยกวารอยละ 70  
 

มาตรการ 3: สราง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Efficient 
Management) 

3.1 เพ่ิมรายได ลดรายจาย 
จากการดําเนินงาน 
     - ประเมิน/ควบคุม
สัดสวนของตนทุนตอรายได 
(ยา เวชภัณฑ วัสดุ
วิทยาศาสตรการแพทย                            
คาตอบแทน) เปรียบเทียบ
กับหนวยบริการกลุมระดับ

3.1 รอยละของหนวยบริการ
ผานเกณฑประเมิน > 4 ตัว 
(มากกวา ระดับ B-) จาก
เกณฑประสิทธิภาพทาง
การเงิน 7 ตัว 
คาเปาหมาย: 
ไมนอยกวารอยละ 65  
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เดียวกัน 20 กลุม (HGR)  
     - ประเมินรายไดคา
รักษาพยาบาลทุกประเภท
สิทธิ เปรียบเทียบกับหนวย
บริการกลุมระดับเดียวกัน 
20 กลุม (HGR) 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน  
     - พัฒนาและใชดัชนี
ประเมินประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน  
     - ประเมิน/ควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินการคลัง  
     - ประเมินและควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหาร
เจาหนี้ ลูกหนี้ สินคาคงคลัง 
และคาตอบแทนคางจาย  

มาตรการท่ี 4: 
พัฒนาการบริหารระบบ
บัญชี (Accounting 
Management) 

4.1 พัฒนาระบบบัญชีใหได
มาตรฐาน 
4.2 พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบบัญชี  
4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศดานการเงินการ
คลังสําหรับผูบริหาร                         
(Executive Information 
System: EIS)  
4.4 พัฒนาการนําขอมูล
การเงินหนวยบริการเขา
ระบบ GFMIS  

4.1 รอยละของหนวยบริการท่ี
มีคุณภาพบัญชีผานเกณฑท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย: ไมนอยกวารอย
ละ 90(อิเล็กทรอนิกส) 
ไมนอยกวารอยละ 70 
(ผูตรวจสอบบัญชี) 
4.2 รอยละของหนวยบริการท่ี
เปนศูนย ตนทุนนําขอมูลเงิน
นอกงบประมาณ เขาระบบ 
GFMIS คาเปาหมาย : ไมนอย
กวารอยละ 75 

มาตรการ 5: พัฒนา
เครือขายและศักยภาพ
บุคลากรดานการเงินการ
คลัง (Network & 
Capacity Building) 
 

5.1 พัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารทางการเงิน (CFO)  
5.2 พัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบบัญชี (Auditor)  
    

5.1 รอยละของบุคลากรดาน
การเงินการคลัง (CFO และ 
Auditor) ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 
คาเปาหมาย: รอยละของ
บุคลากรดานการเงินการคลัง
ท่ีไดรับการอบรมตามหลักสูตร 
ไมนอยกวา รอยละ 80 
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มาตรการท่ี 1 :  
การจัดสรรเงินอยางพอเพียง (Sufficient Allocation)  

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ 
เขต 1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามท่ีกระทรวง

กําหนดรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑใน
การปรับเกลี่ยตามปญหาและบริบท
ของพ้ืนท่ี  
2.มีหลักเกณฑในการพิจารณา
ชวยเหลือหนวยบริการ (CF)              
3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต   
4.พัฒนาหลักเกณฑการจายชดเชย 

1. มีหลักเกณฑการปรับเกลี่ยระดับเขต   
2. มีหลักเกณฑในการพิจารณา
ชวยเหลือหนวยบริการ (CF)        
3. หนวยบริการไดรับการจัดสรรเงิน/
ชดเชยเงิน UC                   
 

จังหวัด 1.มีหลักเกณฑในการปรับเกลี่ย
วงเงินตามท่ีเขตกําหนด      
2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามท่ีกระทรวง/
เขต กําหนด  
3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/
ชดเชยตามเวลาท่ีกําหนด 

1.หนวยบริการไดรับการจัดสรรเงิน 
UC ตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด             
2.รายงานผลการจัดสรรเปนรายไตร
มาสและผลการจายชดเชยเปนราย
เดือน 
 

หนวย
บริการ 

1.มีคณะกรรมการการเงินการคลัง
ระดับหนวยบริการจัดสรรเงินใหกับ
รพ.แมขายและลูกขาย  
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและ
แผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แมขาย
และลูกขายตามท่ีสวนกลาง/เขต 
กําหนด          
3. คณะกรรมการมีการจัดทําตัวเลข
รายไดและรายจายข้ันต่ําท้ังแมขาย
และลูกขาย 

1.หนวยบริการไดรับการจัดสรรเงิน 
UC    
2.รายงานผลการจัดสรรเปนรายไตร
มาสและผลการจายชดเชยเปนราย
เดือน 
3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงิน
ท้ังแมขายและลูกขาย 
4. มีตัวเลขท้ังรายไดและรายจายข้ันต่ํา
ท้ังแมขายและลูกขาย 

มาตรการท่ี  2 :  
ติดตามกํากับดวยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ 
เขต 1. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑการ

จัดทําแผนทางการเงินตามกระทรวง
กําหนด                                       
2. วิเคราะหภาพรวมการจัดทําแผน
ทางการเงินและความเสี่ยงของหนวย
บริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3. ตรวจ อนุมัติ กํากับ ติดตามแผน
และผลทางการเงิน  (7 แผน) ของ
จังหวัด 

1.มีนโยบายและหลักเกณฑการจัดทํา
แผนทางการเงินตามกระทรวงกําหนด 
2.ผลการวิเคราะหภาพรวมการจัดทํา
แผนทางการเงินและความเสี่ยงของ
หนวยบริการในเขต (PlanFin 
Analysis) 
3.ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการ
กํากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน  
(7 แผน) ของจังหวัด 
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จังหวัด 1. กําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายการจัดทําแผนทางการเงิน
ตามกระทรวงกําหนด                                            
2. ตรวจสอบการจัดทําแผนทางการ
เงินและความเสี่ยงของหนวยบริการ
ในจังหวัด 
3. ตรวจ อนุมัติ ปละ 2 ครั้ง กํากับ 
ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 
แผน) รายเดือน 

1.มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดทําแผนทางการเงินตาม
กระทรวงกําหนด             
2.มีแผนทางการเงินมีความครบถวน 
ถูกตอง สมบูรณ ของหนวยบริการใน
จังหวัด 
3.ผลการตรวจ อนุมัติ ปละ 2 ครั้ง 
กํากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน  (7 แผน) รายเดือน 

หนวย
บริการ 

1.  จัดทําแผนทางการเงินใหเปนไป
ตามนโยบายของ  เขต/ จังหวัด                                         
2. บริหารแผนทางการเงินใหเปนไป
ตามเปาหมาย                                
3. กํากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน รายเดือน ( 7 แผน) 

1. หนวยบริการมีผลตางของแผน
และผลของรายได ไมเกินรอยละ 5 
(รายไดสูงกวาหรือต่ํากวาแผนไดไม
เกินรอยละ 5 )  
คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ 50 
 2.หนวยบริการมีผลตางของแผน
และผลของคาใชจาย ไมเกินรอยละ 
5 (คาใชจายสูงกวาหรือต่ํากวาแผน
ไดไมเกินรอยละ 5 )  
คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ 50 

มาตรการท่ี  3 :  
สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ 
เขต 1.มีแนวทางการจัดซ้ือรวมระดับ

เขต 
2.มีแนวทางการบริหารจัดการ
คาตอบแทนรวมกับการบริหารดาน
การเงินการคลัง  
3.ใชดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน 7 ตัว ในการการ
กํากับ 
4.แผนประเมินประสิทธิภาพFAI 
(ไขวจังหวัด) 
5.วางระบบเฝาระวังและการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนท่ี 

1.ลดสัดสวนของตนทุนตอรายได 
 
2.มีแนวทาง หลักเกณฑในการ
บริหารคาตอบแทนระดับเขต  
 
3.การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน 7 ตัว ทุกรายไตร
มาส   
4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย  
ไตรมาส         
5.มีระบบเฝาระวังและแผนการ 
ตรวจเยี่ยม 

จังหวัด 1.มีการจัดซ้ือรวมระดับเขต 
2.การบริหารจัดการคาตอบแทน
รวมกับการบริหารดานการเงินการ
คลัง  
3.ใชดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน

1.ลดสัดสวนของตนทุนตอรายได 
2.ใชแนวทาง หลักเกณฑในการ
บริหารคาตอบแทนหนวยบริการ  
 
3.หนวยบริการทุกแหงไดรับการ
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การดําเนินงาน 7 ตัว ในการการ
กํากับ 
4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว
จังหวัด) 
5.การเฝาระวังและการตรวจเยี่ยม
พ้ืนท่ี 

ประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน 7 ตัว   
4.หนวยบริการทุกแหงไดประเมิน
ประสิทธิ (FAI)         
5.แผนการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีมี    
ความเสี่ยง วิกฤติ 

หนวย
บริการ 

1. มีการจัดซ้ือรวมระดับเขต 
2. มีการบริหารจัดการคาตอบแทน
รวมกับการบริหารดานการเงินการ
คลัง                  
3. ใชดัชนีประเมินประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน 7 ตัว                             
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) 
(ไขวจังหวัด) 

1.ลดสัดสวนของตนทุนตอรายได 
2.ใชแนวทาง แนวทางหลักเกณฑใน
การบริหารคาตอบแทนระดับหนวย
บริการ             
3.ไดรับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 7 ตัว                                                
4.ไดรับการประเมินประสิทธิภาพ  
(FAI) 

มาตรการท่ี  4 :  
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)  

 ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ 
เขต 1.ควบคุม กํากับติดตาม การจัดทํา

บัญชีของหนวยบริการใหเปนไป
ตามนโยบายบัญชีของหนวยบริการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. ควบคุม กํากับติดการสงขอมูล
ทางการเงินใหถูกตอง ครบถวน
ทันเวลา      
3.จัดทําแผนการตรวจสอบบัญชี
ของหนวยบริการทุกแหงในจังหวัด  

1.ขอมูลบัญชีท่ีมีคุณภาพทุกเดือน    
2.แผนการตรวจสอบบัญชขีองหนวย
บริการทุกแหงในจังหวัด  
3. รายผลการตรวจสอบบัญชีของ
หนวยบริการ                                  
 

จังหวัด 1.ควบคุม กํากับติดตาม การจัดทํา
บัญชีของหนวยบริการใหเปนไป
ตามนโยบายบัญชีของหนวยบริการ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
2. ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
บัญชีของหนวยบริการและนํามา
พัฒนาใหผานเกณฑ  
3. ใหคําปรึกษา แนะนําการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี 
 
       

1. กํากับ ติดตามการส งรายงาน
ทางการเ งินให ถูกตอง ครบถวน 
ทันเวลาทุกเดือน 
2. ขอมูลบัญชีท่ีมีคุณภาพและผาน
เกณฑการประเมินรายเดือน 
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หนวย
บริการ 

1.จัดทําบัญชีใหเปนไปตามคูมือ
ของหนวยบริการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.สงรายงานขอมูลงบทดลองให
เปนตามแนวทางท่ีกําหนด 
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานสําหรับ
การตรวจสอบบัญชีจากผูตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 

1.ขอมูลบัญชีท่ีมีคุณภาพขอมูลบัญชี
ท่ีมีคุณภาพรายเดือน 
2. งบการเงินผานการตรวจสอบโดย
ผูตรวจสอบบัญชีปละ 1 ครั้ง  

มาตรการท่ี  5 :  
พัฒนาเครือขายและศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง (Network & Capacity 
Building) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ 
เขต 1. แผนการประชุม CFO เขต  

2. แผนการอบรมผูบริหารดาน
การเงินการคลังรวมกับกระทรวง                  
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFOและAuditor ใน
ระดับเขตรวมกับกระทรวง     
 

1.มีการประชุม CFO เขต   
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผูบริหารดาน
การเงินการคลังรวมกับกระทรวง                              
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFOและAuditorรวมกับ
กระทรวง     

จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด  
2.แผนการอบรมผูบริหารดาน
การเงินการคลังรวมกับกระทรวง/
เขต  
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFOและAuditor ใน
ระดับจังหวัด     

1.มีการประชุม CFO จังหวัด ราย
ไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผูบริหารดาน
การเงินการคลังรวมกับกระทรวง/
เขต                                       
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพCFO   และAuditor ใน
ระดับจังหวัด  

หนวย
บริการ 

1. แผนการประชุม CFO ระดับ 
CUP  
2.แผนการอบรมผูบริหารหนวย
บริการ      
3. แผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFOของหนวย
บริการ เชนหัวหนาฝายบริหาร นัก
บัญชี เปนตน 

1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP 
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผูบริหารหนวย
บริการ    
3. มีแผนการอบรมการพัฒนา
ศักยภาพ ทีม CFOของหนวยบริการ 
เชนหัวหนาฝายบริหาร นักบัญชี 
เปนตน 
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การบริหารและกํากับแผนการเงิน  PlanFin 
ระดับ การบริหารและกํากับแผนการเงิน  PlanFin 
เขต 1.เขตตองมีการกําหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดทํา 

PlanFin ใหจังหวัดนําไปสูการปฏิบัติ 
2.เขตตองตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หนวยบริการมีให  
มีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และใหหนวยบริการปรับแผนใหไปตาม
แนวทางในขอ 1 และ การอนุมัติ  
3.เขตตองชี้หนวยบริการท่ีมีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห
ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพ่ือใหจังหวัดกํากับ   
เฝาระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต  
4.เขตตองเปนท่ีปรึกษาดานปญหา อุปสรรค และใหการสนับสนุนขอมูลทาง
วิชาการดานการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin   

ระดับ การบริหารและกํากับแผนการเงิน  PlanFin 
จังหวัด 1.จังหวัดตองมีการกํากับ PlanFin หนวยบริการ ควบคูกับรายงานงบ

การเงิน  วิเคราะหหาสาเหตุท่ีไมเปนไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต 
2.จังหวัดตองมีระบบเฝาระวัง ติดตาม กํากับในกลุมหนวยบริการท่ีมีความ
เสี่ยงตามผลการวิเคราะหตารางPlanFin Analysis โดยเฉพาะในกลุมท่ีมี
EBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกวา 20% EBITDA และฐานะเงินทุนสํารอง
นอย (ติดลบ) การบริหาร PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไมใหเปนระดับ 7   
3.จังหวัดตองใหหนวยบริการใชแผนปรับประสิทธิภาพ จัดทํา Business 
Plan ชวยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให EBITDA บวก เพ่ือใหมี
กระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนินงาน ลงทุน และ เพ่ิมเงินทุนสํารอง 
4.จังหวัดตองวางแผนลงตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีในกลุมหนวยบริการท่ีมีความเสี่ยง
สูง (High Risk) และมีปญหาในดานบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน 
ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต 

หนวย
บริการ 

1.จัดทําแผนทางการเงินใหเปนไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด                                          
2.บริหารแผนทางการเงินใหเปนไปตามเปาหมาย                                
3.กํากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน ( ท้ัง 7 แผน) ใหมีผลตาง
ของแผนและผล ไมเกินรอยละ 5  
  3.1 หนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของรายได ไมเกินรอยละ 5 
(รายไดสูงกวาหรือต่ํากวาแผนไดไมเกินรอยละ 5 )  
  3.2 หนวยบริการมีผลตางของแผนและผลของคาใชจาย ไมเกินรอยละ 5 
(คาใชจายสูงกวาหรือต่ํากวาแผนไดไมเกินรอยละ 5 )  
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เครื่องมือในการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการกํากับและรายงาน การ
บริหารจัดการการเงินการคลัง 

 
เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

6 4 2 0 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมินสภาพคลองและเฝาระวังภาวะวิกฤติทาง 
    การเงิน 
2. เปนขอมูลสําหรับนําไปสูการการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพใหเกิดความเปนธรรม 

ประชากรกลุมเปาหมาย หนวยบริการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหจากรายงานการเงินของหนวยบริการท่ีสงสวนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส 

แหลงขอมูล กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสบภาวะวิกฤติ 
      ทางการเงิน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด (หนวย 
     บริการท่ีจัดสงรายงานงบทดลอง)   

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

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

ทางการเงิน 
(Planfin)  

ท่ีมีความครบถวน 
ถูกตอง สมบรูณ  

รอยละ 100 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 6 

 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 6 

 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 6 

 

 
ป 2562 :  

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

ทางการเงิน 
(Planfin)  

ท่ีมีความครบถวน 
ถูกตอง สมบรูณ  

รอยละ 100 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 4 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 4 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 4 

 
ป 2563 : 

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

ทางการเงิน 
(Planfin)  

ท่ีมีความครบถวน 
ถูกตอง สมบรูณ  

รอยละ 100 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 2 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 2 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  
ไมเกินรอยละ 2 

 
ป 2564 : 

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

ทางการเงิน 
(Planfin)  

ท่ีมีความครบถวน 
ถูกตอง สมบรูณ  

รอยละ 100 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  

รอยละ 0 

รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  

รอยละ 0 

 รอยละของหนวย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  

รอยละ 0 

 

วิธีการประเมินผล :  การวัด/วิเคราะห 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงิน 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

หนวยบริการ
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ี
ประสบภาวะ
วิกฤติทาง
การเงิน 

รอยละ ไตรมาส 
1/57 
รอยละ 
11.58 
ไตรมาส 
2/57 
รอยละ 
12.13 
ไตรมาส 
3/57 
รอยละ 
12.91 
ไตรมาส 
4/57 
รอยละ  
9.18 

ไตรมาส 
1/58 
รอยละ  
6.31 
ไตรมาส 
2/58 
รอยละ  
5.76 
ไตรมาส 
3/58 
รอยละ 
12.19 
ไตรมาส 
4/58 
รอยละ 
15.65 

ไตรมาส 
1/59 
รอยละ  
8.71 
ไตรมาส 
2/59 
รอยละ  
5.04 
ไตรมาส 
3/59 
รอยละ  
9.83 
ไตรมาส 
4/59  
รอยละ 
13.60 

ไตรมาส 
1/60 
รอยละ 
0.56 
ไตรมาส 
2/60 
รอยละ 
0.56 
ไตรมาส 
3/60 
รอยละ 
3.23 
 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
     หลักประกันสุขภาพ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 
   โทรสาร :     E-mail :  
2. นพ.ชุมพล  นุชผอง   รองผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
     หลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :     โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : resoke@hotmail.com 
3. นางอุทัย  เกษรา   กลุมงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร และ 
      ประสิทธิภาพการเงินหนวยบริการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901595 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : kuthai2@hotmail.com 
4. นางนิ่มอนงค  สายรัตน   หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายและ 
     ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน 
     สุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901574 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : nimanong_15@hotmail.com 
5. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ  กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
     เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901574 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ  กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
     เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901574 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 73. รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน 

คํานิยาม ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ หมายถึง องคความรูทางการพยาบาล/การแพทย/การ
สาธารณสุขท่ีผานการวิจัย/พัฒนา ไดแก นิพนธตนฉบับ (original article) บทปฏิทัศน 
(review  article)  บทความพิเศษ (special article) บทความฟนวิชา (refresher 
course) รายงานเบื้องตน (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short 
communication) รายงานผูปวย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม 
(innovation)  
ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชน หมายถึง องค
ความรูทางการพยาบาล/การแพทย/การสาธารณสุขท่ีผานการวิจัย/พัฒนา ไดรับการ
ถายทอด เผยแพรสูกลุมเปาหมายท่ีกําหนดในชองทาง/สื่อตาง ๆ รวมถึงท่ีไดเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ และนําไปใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคท่ีระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนําไปแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง
อยางชัดเจน หรือมีการใชประโยชนเชิงวิชาการในการอางอิง (Citation) ในบทความ
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือลงตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีไดมาตรฐานผานเกณฑ
คุณภาพของศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) 
อยูในวารสารกลุมท่ี 1 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 25 รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงาน

ตาง ๆ นําไปใชประโยชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ผลงานวจิัย/R2R ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกระดับของ    

    สถานบริการสุขภาพ ใน 12 เขตสุขภาพ 

2. ผลงานวจิัย/R2R ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในสวนกลาง   

3. ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1.การแจงนับผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีผลิตโดย 
  1.1 หนวยงานเจาภาพของตัวชี้วัด (สํานักวิชาการสาธารณสุข) 
  1.2 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท้ังหมดของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับใน 12 เขตสุขภาพ ท่ีผานการนําเสนอเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
หรือนําเสนอผลงานในเวทีตั้งแตระดับจังหวัดข้ึนไป 
  1.3 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับใน 12 เขตสุขภาพ ท่ีสงผลงานวิจัยเขารับการตีพิมพเผยแพรใน
วารสารวิชาการสาธารณสุขทางเว็บไซตของสํานักวิชาการสาธารณสุข 
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  1.4 สถานบริการสุขภาพทุกระดับท่ีสงผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ เขารับการประกวด
และผานการคัดเลือกเปนผลงานวิชาการดีเดน จากคณะกรรมการตัดสินในการประชุม
วิชาการของกระทรวงสาธารณสุขประจําป โดยสํานักวิชาการสาธารณสุข 
  1.5 ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีผานการอานทบทวนจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และ
บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ
สาธารณสุขทางเว็บไซตของสํานักวิชาการสาธารณสุข ฯ โดยนับเริ่มตั้งแตฉบับท่ี 6 ของ
ปงบประมาณท่ีผานมาถึงฉบับท่ี 5 ของปงบประมาณปจจุบัน (วารสารวชิาการสาธารณสุข
ผลิต 6 เลม/ป)  
2. การนิเทศติดตามประเมินผล 

แหลงขอมูล 1.หนวยงานสวนกลาง 
   1.1.สํานักวิชาการสาธารณสุข 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ใน 12 เขตสุภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีใหหนวยงานตาง ๆ นําไปใชประโยชน 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท้ังหมดท่ีผานการตีพิมพเผยแพรผานสื่อตาง ๆ  

      หรือนําเสนอผลงานในเวทีตั้งแตระดับจังหวัดข้ึนไป 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   25 

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

   30 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   35 

ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน+ รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   40 
 

วิธีการประเมินผล :         โดยการนับจํานวนผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีนําไปใชประโยชน โดยท่ี
ผลงานวิจัยจะดําเนินการในชวงเวลาใดก็ได กรณีท่ีงานวิจัย/R2R มีการนําไปใชประโยชน
มากกวา 1 ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว  
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ มีดังนี้ 
 1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย ไดแก ไดรับหนังสือหรือหลักฐานอ่ืน แสดงความ
สนใจเพ่ือ   เจราจาธุรกิจ มีการซ้ือขายเทคโนโลยีระหวางนักวิจัยและผูนําไปใชประโยชน มี
การนําผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ ไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิด
รายได รวมท้ังการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
 2. เชิงวิชาการ ไดแก บทความวิชาการไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีได
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มาตรฐานผานเกณฑคุณภาพของศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal 
Citation Index Centre) อยูในวารสารกลุมท่ี 1 หรือผลงานวิจัย/R2R ไดถูกอางอิง
(Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการปรับแนวทางเวชปฏิบัติ 
 3. เชิงนโยบาย หมายถึง ผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพ ท่ีนําไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร และการกําหนดเปนนโยบาย มาตรการ แนวทางสําคัญ ในการ
พัฒนาดานสงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟูสภาพ และคุมครองผูบริโภค โดยมีหลักฐานแสดง
ประกอบการนําไปใช 
 4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีการนําผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพไป
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีไดจากงานวิจัยในกลุมเปาหมายท่ีกําหนด เชน อบรม คูมือ แผนพับ 
โปสเตอร เว็บไซดฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. ผลงานวจิัย/R2R ดานสุขภาพท่ีจังหวัดไดรวบรวมและวิเคราะหจากหนวยงานในจังหวัดสง   
   ฐานขอมูลผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขตสุขภาพ ท้ัง 12 เขตสุขภาพ 
2. เว็ปไซต http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีท่ีผลงานวิจัย/R2R ได         
   รับการเผยแพรในวารสารวิชาการสาธารณสุขแลว     
3. ผลงานท่ีเปนตนฉบับสมบูรณท่ีไดรับการพิจารณาวาเหมาะสมจากบรรณาธิการ ซ่ึงพรอม 
   ท่ีจะเผยแพร   
4. บทคัดยอผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในงานประชุม 
   วิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละผลงานวิจัย/R2Rดาน

สุขภาพท่ีใหหนวยงานตาง ๆ

นําไปใชประโยชน 

รอยละ - - 48.48 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
2. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
3. นางชวิดา สุขนิรันดร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 086-4148694 

    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 
4. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5919835        โทรศัพทมือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
5. นางพัชรวรรณ  แกวศรีงาม                พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com  
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

สํานักวิชาการสาธารณสุข  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท            นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
                                                    ดานกําลังคนสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901716 โทรศัพทมือถือ : 085-2476446 
    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : nattaya-pa@hotmail.com 
2. ดร.สลักจิต ชุติพงษวิเวท  นักวิทยาศาสตรการแพทยทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901716 โทรศัพทมือถือ : 081-8611196 

    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : salakchit.c@dmsc.mail.go.th 
3. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
4. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
5. นางชวิดา สุขนิรันดร   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901718-9 โทรศัพทมือถือ : 086-4148694 

   โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 
6. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5919835        โทรศัพทมือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
7. นางพัชรวรรณ  แกวศรีงาม                พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล เขต และประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 74. รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของ

งบประมาณท้ังหมด 

คํานิยาม รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรม เพ่ือ
นําไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย จึงไดกําหนดนโยบาย (ขอ 8) การพัฒนาและสงเสริม
การใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมใหสนับสนุน
การเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา   
รอยละ 1 ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จากนโยบายดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดให
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณสําหรบัการวิจัยใหกับนักวิจัย
ในสังกัดใหได ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณ 2561 และเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในป
ตอไป  

การวิจัยดานสุขภาพ หมายถึง ศึกษาคนควา หาความรู หาวิธีการใหมๆ คิดคน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการปองกัน รักษาโรค รวมท้ังในการแกไข
ปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีด ี
สามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข 

งบประมาณท่ีเกี่ยวกับการวิจัย หมายถึง งบประมาณท่ีหนวยงานสนับสนุนใหกับ
นักวิจัย เพ่ือใชจายในการจัดทําวิจัยเชนเงินเดือนและคาตอบแทนบุคลากรคาใชจายสําหรับ
งานสนามคาใชจายสํานักงานคาครุภัณฑคาประมวลผลขอมูล คาพิมพรายงาน คาจัด
ประชุมวิชาการ เพ่ือปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน หรือเพ่ือเสนอผลงานวิจัยเม่ือจบโครงการ
แลว และคาใชจายอ่ืนๆ ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 

งบดําเนินการ หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจําของ
หนวยงาน ไดแก  รายจายท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  และ                     
คาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจาย
ดังกลาว 
 หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานระดับกรม ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน  8 กรม ไดแก กรมการแพทย กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
และหนวยงานระดับเขตสุขภาพ จํานวน 12 แหง  ไดแก สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1-12  
 งบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบดําเนินการตอป 
หมายถึง งบดําเนินการท่ีเก่ียวกับการวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข           
หารดวยงบประมาณดําเนินการท้ังหมดของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขคูณดวย
หนึ่งรอย 
 หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัย
ใหกับนักวิจัยในสังกัด ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบดําเนินการในปงบประมาณ         
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พ.ศ.2561 หมายถึง หนวยงานระดับกรม ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยใหกับนักวิจัยในสังกัดเพ่ือใชจายเก่ียวกับการ
วิจัย ไดไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมนอยกวา 
รอยละ 1.5 

ไมนอยกวา 
รอยละ 1.5 

ไมนอยกวา 
รอยละ 1.5 

ไมนอยกวา 
รอยละ 1.5 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณสําหรับการวิจัยและ
พัฒนา ใหกับนักวิจัยในสังกัด อยางนอยไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมดในปงบประมาณ 2561 

ประชากรกลุมเปาหมาย หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
1. หนวยงานระดับกรม จํานวน 8 กรม  ไดแก กรมการแพทย, กรมควบคุมโรค, 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมสุขภาพจิต, กรมอนามัย, 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. หนวยงานระดับเขตสุขภาพ จํานวน 12 แหง ไดแก สํานักงานเขตสุขภาพท่ี 1-12 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. รวบรวมขอมูลงบประมาณท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดสรรให
ดําเนินงานเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จากทุกหนวยงานระดับ
กรม และ หนวยงานระดับเขต 
2. ติดตามการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ จากทุกหนวยงานระดับกรม หนวยงาน
ระดับเขต 
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัด รอบ 3,6,9,และ 12 เดือน จาก
หนวยงานระดับกรม และ หนวยงานระดับเขต 
4. ขอมูลบนเวปไซดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปงบประมาณ พ.ศ.2561 
www.http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเปนภาพรวมของแตละกรม และ แตละเขต
สุขภาพ) 

แหลงขอมูล 1. ขอมูล Secondary Dataจากหนวยงานระดับกรม หนวยงานระดับเขตและ           
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ขอมูลบนเวปไซดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขhttp://healthkpi.moph.go.th 

รายการขอมูล 1 A = งบประมาณท่ีหนวยงานจัดสรรใหกับโครงการวิจัยและพัฒนา 

รายการขอมูล 2 B = งบประมาณท่ีหนวยงานไดรับท้ังหมด  

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 

เกณฑการประเมิน :  

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

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
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ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 

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

- 0.5 % 1.0 % 1.5 % 
 

วิธีการประเมินผล :  1. รอยละของงบประมาณท่ีสนับสนุนใหกับโครงการวิจยัและพัฒนา อยางนอยไมนอยกวา 
    รอยละ 1.5 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมดในปงบประมาณ 2561 
2. รอยละของหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณใหกับ 
    โครงการวิจัยและพัฒนา อยางนอยไมนอยกวารอยละ 80 ของหนวยงานท้ังหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1. รายงานผลการดําเนินงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากหนวยงานระดับกรม และ 
หนวยงานระดับเขต 

2. ขอมูลใน http://healthkpi.moph.go.th(แสดงเปนภาพรวมของแตละกรม และ 
แตละเขตสุขภาพ) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data 

หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของ
งบประมาณดาน
การวิจัยและพัฒนา 
ไมนอยกวารอยละ 
1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมด 

รอยละ 
 

- - 3.46 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยสมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผูเชี่ยวชาญดานควบคุมปองกันโรค 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901714 โทรศัพทมือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
2. นางสุริยาพร  ตั้งศรีสกุล  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
3. นางพัชราวรรณ แกวศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นายแพทยสมควร  หาญพัฒนชัยกูร ผูเชี่ยวชาญดานควบคุมปองกันโรค 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901714 โทรศัพทมือถือ : 089-967674 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : bengouy@hotmail.com 
2. นางสุริยาพร  ตั้งศรีสกุล  นายแพทยเชี่ยวชาญ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 091-0033752 
    โทรสาร :02-5919832   E-mail : tungsrisakul@gmail.com 
3. นางพัชราวรรณ แกวศรีงาม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901706 โทรศัพทมือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
สํานักวิชาการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 75. รอยละของยากลุมเปาหมายท่ีผลิตหรือนําเขาเพ่ือทดแทนยาตนแบบเพ่ิมข้ึน 
คํานิยาม • ยากลุมเปาหมาย/รายการยากลุมเปาหมาย คือ ยา/รายการยาตามบัญชีมุงเปา 

• ยา/รายการยาตามบัญชีมุงเปา คือ ยาท่ีมีมูลคาการผลิตและนําเขาสูง (เรียงลําดับ) 
โดยผลรวมมีมูลคารอยละ 50 ของมูลคาท้ังหมด โดยมี 3 เง่ือนไข คือ  

1) ตองเปนยาท่ีมีความจําเปนทางสาธารณสุข  
2) ไมสามารถผลิตไดเอง หรือผลิตเองนอย  
3) มีความเปนไปไดในการผลิตหรือนําเขาทดแทน  

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 10 
ของรายการยา

กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ

พรอมจําหนาย      
ในเชิงพาณิชย 

รอยละ 20 
ของรายการยา

กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ

พรอมจําหนาย      
ในเชิงพาณิชย 

รอยละ 50 
ของรายการยา

กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ

พรอมจําหนาย      
ในเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 
ของรายการยา

กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ

พรอมจําหนาย      
ในเชิงพาณิชย 

 

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงยาและวัคซีนในราคาท่ีสามารถซ้ือไดท่ีตั้งอยูบนหลักความ
ยั่งยืน ภายในระบบประกันสุขภาพ สามารถลดคาใชจายในระบบสาธารณสุข 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูบริโภคยา กองทุนประกันสุขภาพ  
วิธีการจัดเก็บขอมูล สืบคนจากฐานขอมูลทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แหลงขอมูล ฐานขอมูลทะเบียนตํารับยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนยากลุมเปาหมายท่ีผลิตหรือนําเขาเพ่ือทดแทนยาตนแบบ 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนยากลุมเปาหมายท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน :  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 15 ของรายการ
ยากลุมเปาหมายผาน
กระบวนการให
คําปรึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการข้ึน
ทะเบียนตํารับยา  

รอยละ 30 ของรายการ
ยากลุมเปาหมายผาน
กระบวนการให
คําปรึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการข้ึน
ทะเบียนตํารับยา 

รอยละ 45 ของรายการ
ยากลุมเปาหมายผาน
กระบวนการให
คําปรึกษา เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการข้ึน
ทะเบียนตํารับยา 

รอยละ 10 ของรายการ
ยากลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและพรอม
จําหนายในเชิงพาณิชย 
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ป 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอยละ 20 ของ
รายการยา
กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ
พรอมจําหนายในเชิง
พาณิชย 

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

- - - รอยละ 50 ของ
รายการยา
กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ
พรอมจําหนายในเชิง
พาณิชย 

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

- - - รอยละ 80 ของ
รายการยา
กลุมเปาหมายไดรับ
ทะเบียนตํารับและ
พรอมจําหนายในเชิง
พาณิชย 

 

วิธีการประเมินผล :  พิจารณาจากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ไมมี  - - - 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ป 2561 - 2564 (ดานการใหคําปรึกษา) 
1. ภญ วรสุดา ยูงทอง        ผูอํานวยการสํานักงานนํารองประเมิน 
     ผลิตภัณฑและข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและ 
     ผลิตภัณฑสมุนไพร    
     สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907155 โทรศัพทมือถือ : 086-3109302 
    โทรสาร : 02-5907341 E-mail : worasuda@fda.moph.go.th 
สํานักงานนํารองประเมินผลิตภัณฑและข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและผลิตภัณฑสมุนไพร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ป 2561 - 2564 (ดานการข้ึนทะเบียนตํารับ) 
1. ภญ ดร ธารกมล จันทรประภาส      หัวหนากลุมงานกํากับดูแลยากอนออกตลาด 
     สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
     และยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907028       โทรศัพทมือถือ : 089-1420456 
    โทรสาร : 02-5918463 E-mail : tankamol@fda.moph.go.th 
กลุมงานกํากับดูแลยากอนออกตลาด สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
2. ภญ ดวงกมล  ภักดีสัตยพงศ      หัวหนากลุมยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 
     สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
     และยา  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907163        โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5907164 E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th 
กลุมยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นายยุทธนา  ดวงใจ   เภสัชกรปฏิบัติการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907155 โทรศัพทมือถือ : 080-7402923 

    โทรสาร : 02-5917341  E-mail : yuthtana@fda.moph.go.th 

สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 76. รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 
คํานิยาม ผลิตภัณฑยา 

• ระบบการใหคําปรึกษาการข้ึนทะเบียนยาระหวางวิจัย หมายถึง ระบบการให
คําปรึกษา แนะนําใหกับผูรับอนุญาตผลิตยาท่ีมียานวัตกรรมท่ีอยูระหวางวิจัยพัฒนา 
(โดยเฉพาะยาท่ีมีความจําเปนในระบบสาธารณสุข เปนภาระคาใชจายสูงในระบบ
สาธารณสุข มีศักยภาพทางการตลาด) เพ่ือสนับสนุนใหมีขอมูลผลิตภัณฑท่ีครบถวน
และมีคุณภาพเพียงพอในการข้ึนทะเบียนตํารับยา โดยกระบวนการใหคําปรึกษา  
3 รูปแบบ คือ  
1) Pre-application consultation  
2) Prior assessment consultation  
3) Scientific advice  

• ยานวัตกรรม หมายถึง ยาแผนปจจุบัน (ยาเคมี และ ยาชีววัตถุ) ยาจากสมุนไพรท่ีวิจัย
พัฒนาและผลิตในประเทศไทย 

ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 

• ระบบการใหคําปรึกษาการข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทยระหวางวิจัย หมายถึง ระบบ
การใหคําปรึกษา แนะนําใหกับผูผลิตเครื่องมือแพทย  นักวิจัยท่ีมีเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมใหมท่ีอยูระหวางการวิจัยพัฒนา เพ่ือสนับสนุนใหมีขอมูลวิชาการดาน
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพียงพอในการข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย  
ท้ังนี้ รูปแบบการใหคําปรึกษามี 3 รูปแบบ คือ  
1) Pre-application consultation  
2) Prior assessment consultation  
3) Scientific advice  

• เครื่องมือแพทยนวัตกรรม หมายถึง เครื่องมือแพทยท่ีไมใชเครื่องมือแพทยสําหรับ          
การวินิจฉัยภายนอกรางกาย  (non-IVD)  และเครื่องมือแพทยสําหรับการวินิจฉัย
ภายนอกรางกาย (in vitro diagnostic: IVD)  ท่ีอยูระหวางการวิจัยพัฒนาและผลิตใน
ประเทศไทย 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 28  
(ไมสะสม) 

รอยละ 30 
(ไมสะสม) 

รอยละ 35 
(ไมสะสม) 

รอยละ 38 
(ไมสะสม) 

 

วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมดานยาและเครื่องมือแพทยท่ีมีความจําเปนในระบบ
สาธารณสุขยาและเครื่องมือแพทยท่ีเปนภาระคาใชจายสูงในระบบสาธารณสุขหรือ         
มีศักยภาพทางการตลาด เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประเทศ อันจะนําไปสูความม่ันคง     
ดานยาและเครื่องมือแพทย 
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ประชากรกลุมเปาหมาย ผูผลิตผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทยท้ังประเทศ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
แหลงขอมูล 1. รายงานจากสํานักยา 

2. รายงานจากสํานักงานนํารองประเมินผลิตภัณฑและข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร  

3. รายงานจากหนวยใหคําปรึกษาและสงเสริมนวัตกรรมเครื่องมือแพทย 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนรายการยาและเครื่องมือแพทยท่ีผานกระบวนการใหคําปรึกษาและไดรับ           

      การข้ึนทะเบียน 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนรายการยาและเครื่องมือแพทยท่ีผานกระบวนการใหคําปรึกษา และผานการรับ    

      คําขอข้ึนทะเบียน 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑการประเมิน : รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยนวัตกรรมท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีจํานวนยาและ      
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมผาน
กระบวนการใหคําปรึกษา
การข้ึนทะเบียน 

ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือข้ึนทะเบียน
ไดถูกตอง และ อย. 
รับคําขอฯ 

ผลิตภัณฑยาและ
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมอยูระหวาง
การพิจารณาของสํานัก
ยาและกองควบคุม  
เครื่องมือแพทย 

มียาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียน รอยละ 28 

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

มีจํานวนยาและ      
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมผาน
กระบวนการใหคําปรึกษา
การข้ึนทะเบียน 

ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือข้ึนทะเบียน
ไดถูกตอง และ อย. 
รับคําขอฯ 

ผลิตภัณฑยาและ
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักยา
และกองควบคุม  
เครือ่งมือแพทย 

มียาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียน รอยละ 30 

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

มีจํานวนยาและ      
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมผาน
กระบวนการใหคําปรึกษา
การข้ึนทะเบียน 

ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือข้ึนทะเบียน
ไดถูกตอง และ อย. 
รับคําขอฯ 

ผลิตภัณฑยาและ
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักยา
และกองควบคุม  
เครื่องมือแพทย 

มียาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียน รอยละ 35 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีจํานวนยาและ      
เครื่องมือแพทย
นวัตกรรมผาน
กระบวนการใหคําปรึกษา
การข้ึนทะเบียน 

ผูประกอบการผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมจัดเตรียม
เอกสารเพ่ือข้ึนทะเบียน
ไดถูกตอง และ อย. 
รับคําขอฯ 

ผลิตภัณฑยาและ
เครื่องมือแพทยนวัตกรรม
อยูระหวางการพิจารณา
ของสํานักยาและกอง
ควบคุม  เครื่องมือแพทย 

มียาและเครื่องมือแพทย
นวัตกรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียน รอยละ 38 

 

วิธีการประเมินผล :  พิจารณาจากรายงานสรุปผลการใหคําปรึกษาการข้ึนทะเบียนยาและเครื่องมือแพทย
ระหวางวิจัย 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานสรุปผลการใหคําปรึกษาการข้ึนทะเบียนยาระหวางวิจัย 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
1. จํานวนรายการยาและ

เวชภัณฑท่ีผานระบบ
การใหคําปรึกษา 

2. จํานวนรายการ
เครื่องมือแพทยท่ีผาน
ระบบการให
คําปรึกษา 

รายการ 

 

รายการ 

- 

 

- 

- 

 

- 

12 

 

10 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

•  ผลิตภัณฑยา 
ป 2560 - 2561 (ดานการใหคําปรึกษาดานยา) 
1. ภญ วรสุดา ยูงทอง      ผูอํานวยการสํานักงานนํารองประเมิน 
 ผลิตภัณฑและข้ึนทะเบียนตํารับยาวิจัยและ 
 ผลิตภัณฑสมุนไพร     
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907155      โทรศัพทมือถือ : 086-3109302 
    โทรสาร : 02-5907341                 E-mail : worasuda@fda.moph.go.th 
ป 2562 - 2564 (ดานการข้ึนทะเบียนตํารับยา) 
2. ภญ. ดร. ธารกมล จันทรประภาพ      หัวหนากลุมงานกํากับดูแลยากอนออกตลาด 
            สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหาร 
            และยา (ดานการข้ึนทะเบียนตํารับ) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907028     โทรศัพทมือถือ : 089-1420456 
    โทรสาร : 02-5918463     E-mail : tankamol@fda.moph.go.th 
3. ภญ ดวงกมล  ภักดีสัตยพงศ             หวัหนากลุมยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 
            สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907163      โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5907164                 E-mail : p_duangkm@fda.moph.go.th 
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•  ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย 
1. ดานการใหคําปรึกษาดานเครื่องมือแพทย 
1. ดร. ภญ.สิรินมาส  คัชมาตย           หัวหนางานพัฒนาระบบ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907149      โทรศัพทมือถือ : 094-0680068 
    โทรสาร : 02-5918445      E-mail : katchams@fda.moph.go.th 
2. ดานการใหคําปรึกษาดานข้ึนทะเบียนเครื่องมือแพทย 
1. ภญ. กรภัทร  ตรีสารศรี                  หัวหนางานกํากับดูแลกอนออกสูตลาด 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907148     โทรศัพทมือถือ : 081-7512057 
    โทรสาร : 02-5918445     E-mail : korrapat@fda.moph.go.th 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวจิตธาดา  เซงเจริญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907292 โทรศัพทมือถือ : 081-8415786 

    โทรสาร : 02-5918457  E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 

กลุมติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 77. จาํนวนตํารบัยาแผนไทยแหงชาติ ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

คํานิยาม ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ หมายถึง ตํารับยาท่ีไดรับการคัดเลือกจาก ตํารับยาแผนไทย
ของชาติ ตํารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ ตํารายาเกร็ด/ตํารับยาของชุมชน/แพทย
แผนไทย/หมอพ้ืนบานท่ีมีประสบการณการใชอยางกวางขวาง เภสัชตํารับโรงพยาบาลและ
ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ โดยไดรับการพิจารณา กลั่นกรองตามหลักเกณฑท่ีกลุม
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการแพทยแผนไทยกําหนด และผานความเห็นจากคณะกรรมการ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

100 ตํารับ 

จัดพิมพรายการตํารับยา

แผนไทยแหงชาติ ป 

2560 อยางนอย 100 

ตํารับ 

100 ตํารับ 

จัดพิมพรายการตํารับยา

แผนไทยแหงชาติ ป 

2561 อยางนอย 100 

ตํารับ 

100 ตํารับ 

จัดพิมพรายการตํารับยา

แผนไทยแหงชาติ ป 

2562 อยางนอย 100 

ตํารับ 

ประกาศตํารับยา 

แผนไทยแหงชาติ  

อยางนอย 300-500 

ตํารับ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

และจัดพิมพตํารายา 

แผนไทยแหงชาติ 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือคัดเลือก กลั่นกรอง วิเคราะหรายการตํารับยาแผนไทย ท่ีไดรับการประกาศคุมครอง    

   เปนตํารับยาแผนไทยของชาติแลว  

2. เพ่ือกําหนด และประกาศเปนรายการตํารับยาแผนไทยแหงชาติ  

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ตํารับยาแผนไทยของชาติท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

2. ตํารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ  

3. ตํารายาเกร็ด ตํารับยาของชุมชน/แพทยแผนไทย/หมอพ้ืนบาน 

4. บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  

5. ประกาศกระทรวง เรื่อง ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556 

6. เภสัชตํารับโรงพยาบาลจากสมุนไพร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กลั่นกรอง คัดเลือกตํารับยาจากประชากรกลุมเปาหมายตามเกณฑท่ีกําหนด 

แหลงขอมูล ขอมูลตํารับยาจากประชากรกลุมเปาหมาย 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ท่ีไดรับการกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ 

อยางนอย 100 ตํารับ/ป (ปงบประมาณ 2561-2562) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑการประเมิน  

ป 2561 : 

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

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกตํารับยาแผนไทย
แหงชาติ ตามกลุมโรคและ
กลุมอาการทางการแพทย
แผนไทย 
2. ไดผลการกลั่นกรอง
ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ
ท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาฯ 
จํานวน 20 ตํารับ 

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกตํารับยาแผนไทย
แหงชาติ ตามกลุมโรคและ
กลุมอาการทางการแพทย
แผนไทย 
2. ไดผลการกลั่นกรอง
ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ
ท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาฯ 
จํานวน 50 ตํารับ 

1. มีการกลั่นกรอง 
คัดเลือกตํารับยาแผนไทย
แหงชาติ ตามกลุมโรคและ
กลุมอาการทางการแพทย
แผนไทย 
2. ไดผลการกลั่นกรอง
ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ
ท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาฯ 
จํานวน 80 ตํารับ 

1. ไดผลการกลั่นกรอง
ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ
ท่ีผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาฯ 
จํานวน 100 ตํารับ (ยอด
สะสม 200 ตํารับในป 
2560-2561) 
2. รับฟงความคิดเห็นจาก
ผูมีสวนไดสวนเสีย แพทย
แผนไทย และ
ผูประกอบการผลิตยา
แผนไทย ตอตํารับยาแผน
ไทยท่ีคัดเลือก 
3. มีเอกสารตนฉบับเพ่ือ
เตรียมการจัดพิมพและ
เผยแพร 

ป 2562 :  

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

   100 ตํารับ 

ป 2563 : 

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

   100 ตํารับ 

ป 2564 : 

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

   500 ตํารับ 

(ผลงานปงบประมาณ  

2560-2564) รวบรวม

จัดทําเปนประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และจัดพิมพเปน

ตํารายาแผนไทยแหงชาติ 
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 :  298 | P a g e  
 



วิธีการประเมินผล :  จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติท่ีผานการคัดเลือกแตละป 

เอกสารสนับสนุน :  1. ตนฉบับตํารับยาแผนไทยของชาติท่ีผานการกลั่นกรองและคัดเลือก  
2. รายงานการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองตํารับยาแผนไทยแหงชาติ 3 คณะ 
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําตํารับยาแผนไทยแหงชาติ 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดทําตํารับยาแผนไทยแหงชาติ 
6. ตําราการแพทยแผนไทยท่ีใชอางอิง 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จํานวน 

ตํารับยา 

แผนไทย

แหงชาต ิ

ตํารับ - - 104 

(ณ 25 ก.ย. 

60) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ  ผูชวยอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและ 

       การแพทยทางเลือก และ  

     ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5914409 โทรศัพทมือถือ : 085-4856900 

    โทรสาร : 02-5914409  E-mail : anchaleeuan@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางเสาวณีย กุลสมบูรณ                ผูอํานวยการกองคุมครองและสงเสริม            

                                           ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทย 

                                                พ้ืนบานไทย 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495608 โทรศัพทมือถือ : 081-3727660 

    โทรสาร : 02-5917808  E-mail : saowanee@dtam.moph.go.th 

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 

3. นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495608 โทรศัพทมือถือ : 085-4829029 

    โทรสาร : 02-5911095  E-mail : krittatach.dtam@gmail.com 
กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
4. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท     ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1495647 โทรศัพทมือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 02-1495647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทยแผนไทย 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวศศิธร  ใหญสถิตย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ                                                

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นางสาวสุกัญญา  ชายแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5917809 โทรศัพทมือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 78. จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคนใหม หรือท่ีพัฒนาตอยอด 

คํานิยาม 1. นวัตกรรมท่ีคิดคนใหม หมายถึง นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีมีการศึกษา 
วิจัย ประดิษฐ คิดคนใหม หรือพัฒนาตอยอดจากนวัตกรรมเดิม 
2. นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย หมายถึง ผลิตภัณฑหรือบริการใหมทาง
วิทยาศาสตรการแพทย ท่ีพัฒนาข้ึนจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑหรือบริการเดิมดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีสวนรวม ท้ังนี้ ตองมีการทดสอบหรือผานการรับรองตาม
กระบวนการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนด โดยนวัตกรรมดังกลาวอาจไมจํากัด
เฉพาะผลิตภัณฑหรือบริการท่ีพัฒนาข้ึนใหมซ่ึงไมเคยมีปรากฏในท่ีอ่ืนๆ มากอน แตเปน
ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พัฒนาข้ึนซ่ึงทําใหหรือจะทําใหเกิด
ประโยชนดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือสาธารณสุขได 
3. เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชอยาง
เปนระบบซ่ึงจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
รักษาโรค และการฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย เพ่ือใหบุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพท่ีดีและมี
ความปลอดภัยในชีวิต ท้ังนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพ (เทคโนโลยี
เก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย และอุปกรณหรือเครื่องมือ
สุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การปองกัน
โรค และการสรางเสริมสุขภาพ) 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ี
พัฒนาตอยอด         
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ฐานขอมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย ของปท่ี
ผานมา รอยละ 10 

จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ี
พัฒนาตอยอด         
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ฐานขอมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย ของปท่ี
ผานมา รอยละ 5 

จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ี
พัฒนาตอยอด         
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ฐานขอมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย ของปท่ี
ผานมา รอยละ 5 

จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ี
พัฒนาตอยอด         
ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
ฐานขอมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย ของปท่ี
ผานมา รอยละ 5 

 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสุขภาพของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ประชาชนและชุมชน 
2. หนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุข 
3. นักวิจัย 
4. สถาบันการศึกษาหรือวิจัย 
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วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย และจากฐานขอมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

แหลงขอมูล กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนขอมูลจากฐานขอมูลนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยปงบประมาณท่ี       
      ตองการวัด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนขอมูลจากฐานขอมูลนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยปงบประมาณ 2560 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 หมายเหตุ : 5 ป โดยตลอดระยะเวลา 5 ป จะมีการประเมินผลทุกป 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ดานวิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข 

แผนการถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ีพัฒนาตอ
ยอดใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต 
ประจําปงบประมาณ 2561 

รายงานผลความกาวหนา 
การถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหม หรือท่ีพัฒนาตอ
ยอดใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือผลความกาวหนา การ
ผลิต 

- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหม หรือพัฒนา ตอยอด    
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ของปท่ีผานมา รอยละ 10 - 
จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหม หรือท่ีพัฒนาตอยอด ท่ี
มีการใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการคุมครอง
ผูบริโภค อยางนอย 2 เรื่อง 

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

ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข 

แผนการถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต 
ประจําปงบประมาณ 2562 

รายงานผลความกาวหนา 
การถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต 

- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ท่ีคิดคน
ใหม หรือพัฒนา  ตอยอด   
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ของปท่ีผานมา รอยละ 5  
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหมหรือท่ีพัฒนาตอยอด ท่ีมี
การใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการคุมครอง
ผูบริโภค อยางนอย 2 เรื่อง 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข 

แผนการถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต 
ประจําปงบประมาณ 2563 

รายงานผลความกาวหนา 
การถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต 

- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหม หรือพัฒนาตอยอด   
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปท่ีผานมา รอยละ 5 
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหมหรือท่ีพัฒนาตอยอด  
ท่ีมีการใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค       
อยางนอย 2 เรื่อง 

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

ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
องคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ดาน
วิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข 

แผนการถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือ แผนการผลิต 
ประจําปงบประมาณ 2564 

รายงานผลความกาวหนา 
การถายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดคนใหมหรือท่ีพัฒนาตอ
ยอด ใหแกหนวยงานอ่ืน 
หรือผลความกาวหนาการ
ผลิต 

- จํานวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ท่ีคิดคน
ใหม หรือท่ีพัฒนาตอยอด 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากฐานขอมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ของปท่ีผานมา รอยละ 5  
- จํานวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดคน
ใหมหรือท่ีพัฒนาตอยอด   
ท่ีมีการใชประโยชนทาง
การแพทย หรือการ
คุมครองผูบริโภค        
อยางนอย 2 เรื่อง 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากจํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชแกปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :   

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ฐานขอมูลนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร การแพทย 
ปงบประมาณ 2560 

เรื่อง 18 27 28 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางเดือนถนอม  พรหมขัติแกว  นักวิทยาศาสตรทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 99121  โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-9511297  E-mail:duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th 
2. นางสาววรางคณา ออนทรวง  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5899868 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาววรางคณา ออนทรวง  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5899868 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :      E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
2. นายจุมพต  สงัขทอง                   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5899868 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : jumepote.s@dmsc.mail.go.th  
3. นางสาวชิสา  นันทกิจ                  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5899868 โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : chisa.n@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 79. จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกท่ี

นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด 

คํานิยาม งานวิจัยสมุนไพร งานวิจัยการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก หมายถึง 
จํานวนงานวิจัย/องคความรูท่ีไดจากการศึกษาและพัฒนาดานการแพทยแผนไทย และ
การแพทยทางเลือก รวมท้ังสมุนไพรเดี่ยวและตํารับ  
การนําไปใชทางการแพทย หมายถึง มีการนํางานวิจัย/องคความรูท่ีไดจากการศึกษาและ
พัฒนาดานการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ไปใชจริงทางการแพทยและใน
ระบบบริการสาธารณสุข 
การนําไปใชทางการตลาด หมายถึง มีการนํางานวิจัย องคความรูท่ีไดจากการศึกษาและ
พัฒนาดานการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ไปพัฒนาตอเปนผลิตภัณฑท่ีข้ึน
ทะเบียนได และ/หรืออ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจและกอใหเกิดรายได 

เกณฑเปาหมาย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

10 เรื่อง 12 เรื่อง 14 เรื่อง 16 เรื่อง 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหเกิดกระบวนการวิจัยแบบครบวงจรหวงโซถึงข้ันตอนการนําไปใชประโยชน 

2. เพ่ือตอยอดและสงตองานวิจัยท่ีมีศักยภาพไปสูการประโยชน 

ประชากรกลุมเปาหมาย สมุนไพรเดี่ยว สมุนไพรตํารับ องคความรูการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นวัตกรรมและผลิตภัณฑสมุนไพร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล การสํารวจและดําเนินงานรวมกับเครือขายการวิจัย โดยมีกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกเปนศูนยกลางเชื่อมตอ 

แหลงขอมูล 1. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

รายการขอมูล 1 A = จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/องคความรูท่ีไดจากการศึกษาและพัฒนาดานการแพทย   

แผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ีนํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด 10 เรื่องตอป 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ประมวลองคความรู

งานวิจัย/องคความรูท่ี
ไดจากการศึกษาและ
พัฒนาดานการแพทย

- รวบรวมและคัดเลือก
ผลการวิจัย/        
องคความรูท่ีไดจาก
การศึกษาและพัฒนา  

- ประสาน/วางแผน/
ดําเนินการนํางานวิจัย          
องคความรูท่ีไดจาก
การศึกษาและพัฒนา

- มีงานวิจัย/องคความรู
ท่ีไดจากการศึกษา
และพัฒนาดาน
การแพทยแผนไทย
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แผนไทยการแพทย
ทางเลือกและ
สมุนไพร เพ่ือนํามาใช
จริงทางการแพทย 
หรือทางการตลาด 

ดานการแพทยแผน
ไทยการแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร 
และดําเนินการ 
ใหไดครบ ท้ัง 10 เรื่อง 

ดานการแพทยแผน
ไทยการแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร 
มาใชจริงทางการ
แพทย หรือการตลาด  

การแพทยทางเลือก
และสมุนไพร หรอื
การตลาด จํานวน   
10 เรื่อง  

 
ป 2562 :  

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

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

   14 เรื่อง 
ป 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   16 เรื่อง 

 

วิธีการประเมินผล :  การสํารวจงานวิจัยการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและสมุนไพร 

เอกสารสนับสนุน :  แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560-2564 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จํานวนงานวิจัยท่ีมีการสง
ตอและนําไปใชประโยชน 

จํานวน
เรื่อง 

- - 11 

ขอมูลสิ้นสุด ณ  30 กันยายน 2560 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท     ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-21495647 โทรศัพทมือถือ : 084-4391505          
    โทรสาร : 0-2149-5647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
2. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  หัวหนากลุมวิจัยการแพทยแผนไทย 
     (สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย) 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2243247 โทรศัพทมือถือ : 083-1774297 
   โทรสาร : 02-2243247   E-mail : monthaka.t@gmail.com 
สถาบันการแพทยแผนไทย 
3. นางศรีจรรยา โชตึก    หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 099-2459791  
    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

 

กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 089-7243816 

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวศศิธร  ใหญสถิตย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9659490  โทรศัพทมือถือ : 086-8812521  

    โทรสาร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นางสาวสุกัญญา  ชายแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5917809 โทรศัพทมือถือ : 082-7298989  

    โทรสาร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 15. การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 80. รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช 
คํานิยาม      กฎหมาย หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติ  

     กฎหมายท่ีตองออกตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขท่ีตอง
ออกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 5 เรื่อง คือ 

1. กฎหมายใหบริการสาธารณสุขแกผูยากไรโดยไมเสียคาใชจาย 
2. กฎหมายใหบริการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายโดยไมเสียคาใชจาย 
3. กฎหมายชวยเหลือมารดากอนและหลังคลอด 
4. กฎหมายหลักประกันสุขภาพ 
5. กฎหมายการแพทยปฐมภูมิ 

     กฎหมายท่ีตองออกอนุบัญญัติท่ีเรงดวน หมายถึง กฎหมายประกาศใชแลวและตอง
ออกอนุบัญญัติโดยดวนประกอบดวย 

1. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
3. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558 
4. พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
5. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 
6. พระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง

การแพทย พ.ศ. 2558 
7. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

     กฎหมายท่ีตองดําเนินการเรงดวน หมายถึง รางกฎหมายท่ีรางแลวเสร็จออกไปจาก
กระทรวงสาธารณสุขแลว แตยังไมมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย จํานวน 7 ฉบับ ไดแก 

1. รางพระราชบัญญัติควบคุมสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พ.ศ. .... 

2. รางพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. .... 
3. รางพระราชบัญญัติวาดวยเซลลบําบัด พ.ศ. .... 
4. รางพระราชบัญญัติคุมครองผูไดรับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
5. รางพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 
6. รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. .... 
7. รางพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... 

          กฎหมายท่ีตองควบคุมติดตาม หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอ่ืน 
ท่ีไมใชกฎหมายท่ีตองออกตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีตองออกอนุบัญญัติเรงดวนหรือ
กฎหมายท่ีตองดําเนินการเรงดวน  
          การแกไข หมายถึง ข้ันตอนกระบวนการนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย การแกไข
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังการแปลกฎหมายกรณีกฎหมายท่ีออก 
ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีตองดําเนินการเรงดวนตองมีการประกาศใชเปนกฎหมาย
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ลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีกฎหมายท่ีตองควบคุมติดตามใหสิ้นสุดกระบวนการเม่ือ
รัฐมนตรีลงนามสงเรื่องไปสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
           การแปลกฎหมาย หมายถึง การแปลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขระดับ
พระราชบัญญัติจาก ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 39 ฉบับท่ีตามรายชื่อแนบทาย 
Template  
           การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลตามกฎหมายท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขไดบัญญัติไว ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพ่ือคุมครอง
สุขภาพของประชาชน 
ในปงบประมาณ 2560 จะบังคับใชกฎหมายท่ีสําคัญรวม 3 ประเด็น คือ 

1. คดีเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทย 
2. การโฆษณาท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพ 
3. การจัดการกับขยะมูลฝอย 

     ท้ังนี้ ตามรายชื่อกฎหมายแนบทาย Template นี้   
เกณฑเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด: รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช แบงเปนตัวช้ีวัดยอย 2 ตัว คือ 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 ระดับความสําเร็จของกฎหมายท่ีไดรับการแกไขและพัฒนา เปาหมายมากกวา  ≥ 4 
      พิจารณาจากความสําเร็จในการแกไขกฎหมายปงบประมาณแยกเปน 4 กลุมมีเปาหมายดังนี้ 

กลุม 1 กฎหมายออกตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีตองออกอนุบัญญัติเรงดวนเปาหมายรอยละ 100  
      เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 

กลุม 2 กฎหมายท่ีตองดําเนินการเรงดวน เปาหมาย รอยละ 50 
      เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 30 รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 

กลุม 3 กฎหมายท่ีตองควบคุมติดตามเปาหมาย รอยละ 60 
      เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50 รอยละ 55 รอยละ 60 

กลุม 4 การแปลกฎหมาย เปาหมายรอยละ 100   
      เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ท่ัวประเทศ/เปาหมายรอยละ 90 

กําหนดการบังคับใชกฎหมายเปน 4 องคประกอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ 
องคประกอบ การดําเนินการ 

1. ตองกําหนดการบังคับใชกฎหมายท่ีกระทรวงใหความสําคัญเปนตัวชี้วัดของนิติกรและผูปฏิบัติหนาท่ี 
ดานกฎหมายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและวางแผนการบังคับใชกฎหมายอยางนอย 1 
ประเด็น ของกฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหบังคับใช 

2. เขารวมการพัฒนาความรูในการบังคับใชกฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดข้ึนในทุกชองทางรอยละ 
75 ของท่ีมีการจัด 

3. ตองมีการสรางเครือขายการบังคับใชกฎหมายภายในจังหวัดท้ังหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข 
และหนวยงานอ่ืนดังนี ้
     - คดีเก่ียวกับการใหบริการทางการแพทย เครือขายไดแก ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ
สาธารณสุขในจังหวัด 
     - การโฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการสุขภาพเครือขาย ไดแก สถานบริการสุขภาพของ
เอกชนในจังหวัด สถานีวิทยุ โทรทัศนหรือผูประกอบการสื่อสิ่งพิมพในจังหวัดเจาหนาท่ีสรรพสามิต  
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการในจังหวัด 
     - การจัดการกับขยะมูลฝอยเครือขายไดแก สถานพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัด องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการภายในจังหวัด 
     โดยกิจกรรมท่ีทําอาจเปนการเชิญเขามาเปนเครือขายหรือเชิญเขาประชุมการบังคับใชกฎหมาย 
แตละเรื่อง หรือสรางความสัมพันธ ในการเขารวมอบรมหรือเขามาเปนวิทยากรในการอบรม  
ภายในจั งหวั ดหรื อช วยออกตรวจ หรื อขอให ร วมประชาสั มพันธ  การบั งคับใช กฎหมาย  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตองสรางเครือขายอยางนอย 1 เครือขายตามประเด็นกฎหมายท่ีจะบังคับใช  

4. ตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางนอย ดังนี้ 
     1. มีกิจกรรมในเชิงบวกประชาสัมพันธและปองปรามออกตรวจเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 
     2.  มีการใชมาตรการลงโทษรองทุกขดําเนินคดี หรือลงโทษเรื่องท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด โดย
ขอใหรายงานกระทรวงสาธารณสุขทราบพรอมหลักฐานทุก 6 เดือน 

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 50  

38 แหง 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 60  

46 แหง 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 70 

53 แหง 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 80  

61 แหง 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 90 

 68 แหง 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและ  
   ทันสมัยเปนประโยชนตอสุขภาพประชาชน 
2. เพ่ือดําเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขใหมี 
   ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข 
2. จํานวนการบังคับใชกฎหมายในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการพัฒนากฎหมายและประเมินโดยกองกฎหมาย  
    สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2. รายงานการบังคับใชกฎหมายโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและประเมินโดย 
    กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1. กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กรมตาง ๆ ในราชการบริหารสวนกลาง 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 
4. เขตสุขภาพทุกเขต 

รายการขอมูล 1 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1) 

A = คะแนนกลุม 1 

รายการขอมูล 2 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1) 

B = คะแนนกลุม 2 

รายการขอมูล 3 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1) 

C = คะแนนกลุม 3 

รายการขอมูล 4 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1) 

D = คะแนนกลุม 4 

รายการขอมูล 5 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2) 

E = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีบังคับใชกฎหมายไดครบองคประกอบ 

รายการขอมูล 6 
(ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2) 

F = สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 เกณฑการใหคะแนนป 2560 
กลุม/คะแนน 1 2 3 4 5 

กลุม 1 60 70 80 90 100 
กลุม 2 60 65 70 75 80 
กลุม 3 40 45 50 55 60 
กลุม 4 60 70 80 90 100 

จํานวนกฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบท้ังหมด = (A+B+C+D)/4 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีบังคับใชกฎหมายไดตามท่ีกําหนด = (E/F) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 1. รอยละของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการ   

    ปรับปรุงแกไขทําการประเมินไตรมาส 4 
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ 
    กระทรวงสาธารณสุขทําการประเมินไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน 
1. ระดับความสําเร็จของกฎหมายท่ีไดรับการแกไขและพัฒนา 

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

- - - - 
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ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - - 
 
ป 2563 :  

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

- - - - 

 
ป 2564 :  

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

- - - - 

2. รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัว
ประเทศ 
 

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

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2560 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนรอยละ 

 
ป 2562 :  

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

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2561 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนรอยละ 

 
ป 2563 :  

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

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2562 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนรอยละ 

 
ป 2564 :  

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

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2563 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนรอยละ 
 

วิธีการประเมินผล :  1. ระดับความสําเร็จของกฎหมายท่ีไดรับการแกไขและพัฒนา พิจารณาจากผลสําเร็จ     
    ในการแกไขกฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบโดยกองกฎหมาย สํานักงาน 
    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของ 
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ังประเทศ ประเมินจากขอมูลรายงานจากสํานักงาน   
    สาธารณสุขจังหวัดโดยกองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  แผนการปรับปรุงแกไขกฎหมายในแตละป 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- - - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสุดา  ทองผดุงโรจน  ผูอํานวยการกองกฎหมาย    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901438 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
2. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901437 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
3.  นายณรงคศักดิ์  สงวนปรางค             นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901437 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
4. นายกิตติ  พวงกนก   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
 
5. นางสาวอัยยาชินตร  ฤทธิ์เลื่อน           นิติกร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434           E-mail : legal@health.moph.go.th 
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นายกิตติ  พวงกนก   นิติกรชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432 โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
2. นางสาวอัยยาชินตร  ฤทธิ์เลื่อน           นิติกร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 13 รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

1. ตามองคประกอบ UCCARE   ดังนี้ 
1. การทํางานเปนทีม (Unity Team) 
2. การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายและประชาชน (Customer Focus) 
3. การมีสวนรวมของชุมชนและภาคี (Community participation) 
4. การชื่นชมและใหคุณคา (Appreciation) 
5. การแบงปนทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development) 
6. การดูแลผูปวยและประชาชน (Essential care ) 

2. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 
1 
 

มีแนวทางท่ีชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ 
(แนวทาง ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก วัตถุประสงคเปนอยางไร, แผนข้ันตอนเปนอยางไร 
และตัววัดเปาหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเปนอยางไร) 

2 มีการขยายการดําเนินการเพ่ิมข้ึน แตยังไมครอบคลุม  
3 
 

ดําเนินการอยางเปนระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการท่ีสําคัญและ/
หรือ มีการดําเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซํ้าได มีข้ันตอนชัดเจน)  
(การดําเนินการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ทําไดครอบคลุมทุกข้ันตอนตามแผนหรือไม
อยางไร, คนท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีทุกคนหรือไมอยางไร และคนท่ีทําทําอยางมุงม่ันหรือไมอยางไร) 

4 
 

มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใชขอมูลจริงและมีการเรียนรูเพ่ือปรับพัฒนาใหดีข้ึน  
(การเรียนรู ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ผลลัพธตรงเปาหรือไมอยางไร, มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนท่ีไดรับหรือไมอยางไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไมอยางไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหมเขาสูระบบงานหลักขององคกร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน และ
ตอบสนองตอเปาหมาย/พันธกิจองคกร 
(การบูรณาการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความสอดคลองของเปา แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, 
ความสอดคลองกับกระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวของ และความสอดคลองกับเปาหมายของเครือขายบริการ
ปฐมภูมิ) 
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UCARE 
1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ 

2 ขยายการ
ดําเนินการ 

3 ดําเนินการเปนระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู 5 บูรณาการ คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 
มีแนวทางท่ีจะทํางาน
รวมกันและดําเนินงาน
ตามหนาท่ีในสวนท่ี
รับผิดชอบ 
 

มีการทํางานรวมกัน
เปนทีมในบางประเด็น  
และ/หรือ มีภาคีภาค
สวนรวมดวย 

cross functionalเปน
team ระหวางฝายคิด
วางแผนและดําเนินการ
รวมกัน  
โดยมีภาคีภาคสวนรวมดวย
บางสวน 

fully integrateเปน
โครงขายทีมเดียวกัน 
ท้ังแนวตั้งและแนวราบ 
โดยมีภาคีภาคสวนรวม
ดวย 
 
 

ชุมชน ภาคีภาคสวน
ตางๆ รวมเปนทีมกับ 
เครือขายสุขภาพ  ใน
ทุกประเด็นสุขภาพ
สําคัญ 

ทีมสุขภาพ (Health Team) 
หมายถึง ทีมภายในหนวยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.สต.
กับทีมรพ.สต. , ทีมระหวาง
หนวยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), 
ทีมแนวต้ังและทีมแนวราบ และ/
หรือ ทีมขามสายงาน (ภาคีภาค
สวนตางๆ) 
 
 

 มีชองทางในการรับรู
และเขาใจ ความ
ตองการของประชาชน
และผูรับบริการเปน
แบบ reactive 
 

มีชองทางในการรับรู
และเขาใจ ความ
ตองการ ของประชาชน
และผูรับบริการท่ี
หลากหลายอยางนอย
ในกลุมท่ีมีปญหาสูง 
 

มีชองทางการรับรูและเขา
ใจความตองการของ
ประชาชนและผูรับบริการ 
แตละกลุม ครอบคลุม
ประชากรสวนใหญ และ
นํามาแกไข ปรับปรุง
ระบบงาน 

มีการเรียนรูและพัฒนา
ชองทางการรับรู ความ
ตองการของประชาชน
แตละกลุม ให
สอดคลอง และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ความตองการของ
ประชาชนและ
ผูรับบริการ ถูกนํามา
บูรณาการกับระบบงาน
ตางๆ จนทําให
ประชาชน เชื่อม่ัน 
ศรัทธา ผูกพัน และมี
สวนรวมกับเครือขาย
บริการปฐมภูมิ 

ความตองการของประชาชนและ
ผูรับบริการ(Health Need ) 
หมายถึง ประเด็นปญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ท่ีประชาชนและ
ผูรับบริการจําเปนตองไดรับโดย
หมายรวมท้ังในสวนของ felt 
need (เชน การรักษาฟนฟู)และ 
unfelt need (เชน บริการสงเสริม
ปองกัน) 
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UCARE 
1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ 

2 ขยายการ
ดําเนินการ 

3 ดําเนินการเปนระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู 5 บูรณาการ คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มให
ชุมชน และภาคี
เครือขายมีสวนรวมใน
การดําเนินงานดาน
สุขภาพ 

ดําเนินการใหชุมชน 
และภาคีเครือขาย รวม
รับรู รวมดําเนินการ
ดานสุขภาพ ในงานท่ี
หลากหลายและขยาย
วงกวางเพ่ิมข้ึน 

ชุมชน และภาคีเครือขายมี
สวนรวมคิด รวมดําเนินการ
ดานสุขภาพอยางเปนระบบ
กับเครือขายบริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงไดคอนขาง
ครอบคลุม 

ชุมชน และภาคี
เครือขายรวมคิด รวม
วางแผน รวมดําเนินการ
ดานสุขภาพ และมีการ
ทบทวน เรียนรู 
ปรับปรุงกระบวนการมี
สวนรวมใหเหมาะสม
มากข้ึน  

ชุมชน และภาคี
เครือขายรวม
ดําเนินการอยางครบ
วงจร รวมท้ังการ
ประเมินผล จนรวม
เปนเจาของการ
ดําเนินงานเครือขาย
บริการปฐมภูมิ 
 
 

 

 มีแนวทางหรือวิธีการท่ี
ชัดเจน หรือเริ่ม
ดําเนินการในการดูแล  
พัฒนา และสรางความ
พึงพอใจของบุคลากร 

มีการขยายการ
ดําเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการในการดูแล 
พัฒนา และสรางความ
พึงพอใจของบุคลากร
เพ่ิมข้ึนในแตละ
หนวยงาน หรือในแตละ
ระดับ 
 
 

ดําเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนาและ
สรางความพึงพอใจ และ
ความผูกพัน
(engagement) ของ
บุคลากรใหสอดคลองกับ
ภารกิจท่ีจําเปนอยางเปน
ระบบ 
 
 
 

เครือขายสุขภาพมีการ
เรียนรู ทบทวน
กระบวนการดูแล 
พัฒนา และสรางความ
ผูกพันของบุคลากรให
สอดคลองกับบริบท 
 

สรางวัฒนธรรม
เครือขายใหบุคลากรมี
ความสุข ภูมิใจ รับรู
คุณคาและเกิดความ
ผูกพันในงานของ
เครือขายบริการปฐม
ภูมิ   

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี และในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย ดวยความมุงม่ันเพ่ือให
บรรลุพันธกิจขององคกร 
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UCARE 
1 เริ่มมีแนวทาง    
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ 

2 ขยายการ
ดําเนินการ 

3 ดําเนินการเปนระบบ 
และ/หรือครอบคลุม 

4 เรียนรู 5 บูรณาการ คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ 

 มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใชทรัพยากร
รวมกัน และ พัฒนา
บุคลากรรวมกัน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน   

มีการดําเนินการ
รวมกัน ในการใช
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ในบาง
ประเด็น หรือบาง
ระบบ 

มีการจัดการทรัพยากร 
และพัฒนาบุคลากรรวมกัน
อยางเปนระบบและ
ครอบคลุม ตามบริบท และ
ความจําเปนของพ้ืนท่ี เพ่ือ
สนับสนุนใหบรรลุตาม
เปาหมายของเครือขาย
สุขภาพ 
 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากร ใหเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน  

มีการจัดการทรัพยากร
รวมกันโดยยึด
เปาหมายของ
เครอืขายสุขภาพ (ไมมี
กําแพงก้ัน) และมีการ
ใชทรัพยากรจากชุมชน 
สงผลใหเกิดระบบ
สุขภาพชุมชนท่ียั่งยืน  

Resourceหมายถึง คน เงิน ของ 
ความรู รวมท้ังขอมูล ซ่ึงเปนปจจัย
นําเขา (input) ของการทํางาน 

 มีแนวทาง หรือเริ่ม
ดําเนินการจัดระบบดูแล
สุขภาพพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
แตละกลุม ตามบริบทของ
ชุมชน   

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท และ
ตามความตองการของ
ผูรับบริการ ประชาชน 
และชุมชนบางสวน 
โดยเฉพาะกลุมท่ีมี
ปญหาสูง  

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
ตามบริบท ตามความ
ตองการของผูรับบริการ 
ประชาชนแตละกลุม และ
ชุมชนท่ีครอบคลุม 
ประชากรสวนใหญ 

มีการเรียนรู ทบทวน 
การจดัระบบดูแล
สุขภาพ และพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพ่ือให
เกิดการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม สอดคลอง
มากข้ึน 

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพอยางบูรณาการ
รวมกับประชาชน 
ชุมชนภาคีภาคสวนท่ี
เก่ียวของ สงผลให
ประชาชนมีสถานะ
สุขภาพดี  
 

Essential Careหมายถึง บริการ
ดานสุขภาพท่ีจําเปนสําหรับ
ประชาชน โดยสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน และเปนไปตาม
ศักยภาพของเครือขายบริการปฐม
ภูมิ 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ประเด็นท่ี 1: ผักและผลไมสด 
ประเภทตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
เปาหมายการดําเนินงาน ประชาชนสุขภาพด ี
สงผลตอตัวช้ีวัดภาพรวม การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 
ประเภทสาเหตุ ปจจัยเสีย่งและการเจ็บปวยของคนไทย  
ลักษณะ สงเสริมสุขภาพของคนไทย 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
คํานิยาม 1. ผักและผลไมสด หมายถึง ผักและผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบาง
ชนิดและการแสดงฉลาก ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมเก็บตัวอยาง ณ สถานท่ีผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานท่ีจําหนายเปาหมาย แลวแตกรณี 
2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบา
เมต กลุมออรแกโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด 
3. สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดไดรับพัฒนา หมายถึง สถานท่ีผลิตตาม
ขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ผลิตหรือการเก็บรักษาผักและผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ไดรับการพัฒนาตามคูมือ
การพัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 
4. สถานท่ีผลิตเปาหมาย หมายถึง สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด ท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกําหนดใหเปนสถานท่ีท่ีจะดําเนินการสุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสดตาม
ขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการ
ผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 60 
วัตถุประสงค เพ่ือเฝาระวังสถานการณการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไมสด ณ สถานท่ี

ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานท่ีจําหนายเปาหมาย แลวแตกรณี 
ประชากกลุมเปาหมาย ผักและผลไมสด ณ สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานท่ีจําหนายท่ี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนดใหเปนสถานท่ีท่ีจะดําเนินการสุมเก็บตัวอยาง 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สงขอมูลสถานท่ี (คัดและบรรจุ) ผักและ

ผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก (ขอมูลจาก
วันท่ี 30 สิงหาคม 2560) เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กําหนดสถานท่ีผลิต
เปาหมายในการดําเนินงาน ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ตามแบบฟอรม (เอกสารแนบ
ตัวชี้วัด 1-1) 

2. สสจ. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดท่ี 
อย. สงให และยืนยันจํานวนสถานท่ีผลิตเปาหมายและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเฝาระวังใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: kb@fda.moph.go.th 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 
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3. สสจ.ตรวจประเมินและพัฒนาความพรอมสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 
ดังนี้ 

3.1 ครั้งท่ี 1 (ภายในเดือน ธันวาคม 2560)  
3.1.1 สสจ. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดทุกแหงท่ีมี

อยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยใชหลักเกณฑการตรวจเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผัก
หรือผลไมสดบางชนิด ตามบัญชีหมายเลข 2 และบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชี
หมายเลข 3 แนบทายรางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัด) 

3.1.1.1 กรณีสถานท่ีผลิตผานเกณฑ 
(กรณีสถานท่ีผลิตผานเกณฑในครั้งท่ี 1 จะยังไมมีการเก็บตัวอยาง) 

โดย สสจ. สงรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 และสงเอกสารบันทึกการตรวจ ตส. 13(60) 
ม า ยั ง สํ า นั ก ง านคณะกร รมกา รอ าห า รและย า  ท า ง ไป รษ ณี ย อิ เ ล็ กท รอนิ ก ส 
kb@fda.moph.go.th และ law.dreamt@gmail.com หรือสงเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวน
ภูมิภาคและทองถ่ิน)  

3.1.1.2 กรณีสถานท่ีผลิตไมผานตามเกณฑ  
          สสจ. ใหคําแนะนําในการพัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) 

ผักและผลไมสดท่ีไมผานจากการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 ทุกแหง ตามคูมือการพัฒนาสถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดและดําเนินการตามแนวทางขอท่ี 3.2 (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัดนี้) 

3.2 ครั้งท่ี 2 (ระหวางเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561)  
3.2.1 กรณีสถานท่ีผลิตผานเกณฑในครั้งท่ี 1 
สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 
1) และ บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบ
รายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2 

     วิธีการเก็บตัวอยาง :  
1) ปริมาณตัวอยาง 

                ตัวอยางขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เชน สม แตงกวา พริก เปนตน เก็บตัวอยาง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอยาง          
                ตัวอยางขนาดใหญ เชน กะหล่ําปลี แตงโม เปนตน เก็บตัวอยางปริมาณ 2 
กิโลกรัม/ตัวอยาง 
 2) นําตัวอยางผักหรือผลไม มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอยาง เชน 

ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปดภาชนะบรรจุท่ีบรรจุตัวอยาง โดยใหรวบปากถุงแลวคาดเทปกาวพัน

รอบปากถุง 

 3) ติดปายชี้บง ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อตัวอยาง ชื่อ-ท่ีตั้งสถานท่ีเก็บ

ตัวอยาง จํานวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ชื่อผูเก็บตัวอยาง บนภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางเรียบรอย

แลว (ควรเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณรักษาความเย็น (เชน ice pack หรือ

น้ําแข็ง) ไวในกลองท่ีเก็บตัวอยางดวย เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาการ

ขนสง) 

หมายเหตุ การเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ณ สถานท่ีผลิต จะสงตรวจวิเคราะห ณ 
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หองปฏิบัติการเอกชน (ซ่ึงสํานักอาหารจะแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้ง) 

3.2.2 กรณีสถานท่ีผลิตไมผานเกณฑในครั้งท่ี 1 และไดรับคําแนะนําในการพัฒนา  
  1) สสจ. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดนั้น โดยใช

หลักเกณฑการตรวจ ตามบัญชีหมายเลข 2 และใชบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชี
หมายเลข 3 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัดนี้) 

2) สสจ. สงรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 และสงเอกสารบันทึกการตรวจ 
ตส. 13 (60) มายัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
kb@fda.moph.go.th และ law.dreamt@gmail.com หรือสงเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
ในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

3) สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 
1) และ บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบ
รายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2 

               โดยมีวิธีการเก็บตัวอยางตามท่ีระบุแลวขางตน 
4. กิจกรรมการเฝาระวังผักและผลไมสด ณ สถานท่ีจําหนาย (ดําเนินการชวงเดือนพฤศจิกายน 
2560 – กรกฎาคม 2561) (ใชสําหรับกรณีจังหวัดท่ีไมมีสถานท่ีผลิต (คัดบรรจุ) ผักและผลไมสด
ท่ีเขาขายตามประกาศฯ) ขอให สสจ. ดําเนินการดังนี้ 

4.1 กําหนดสถานท่ีและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเฝาระวัง ณ สถานท่ีจําหนาย ใน
ปงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอรม (เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 1-2)  
และสงกลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: kb@fda.moph.go.th ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2560 

4.2 สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 1) และ 
บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบ
รายงานตัวช้ีวัดท่ี 1-2 

        วิธีการเก็บตัวอยาง :  
 1) ปริมาณตัวอยาง 

                ตัวอยางขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เชน สม แตงกวา พริก เปนตน เก็บตัวอยาง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอยาง          
                ตัวอยางขนาดใหญ เชน กะหล่ําปลี แตงโม เปนตน   เก็บตัวอยางปริมาณ 2 
กิโลกรัม/ตัวอยาง 
 2) นําตัวอยางผัก หรือ ผลไม มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอยาง เชน 

ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปดภาชนะบรรจุท่ีบรรจุตัวอยาง โดยใหรวบปากถุงแลวคาดเทปกาวพัน

รอบปากถุง 

 3) ติดปายชี้บง ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อตัวอยาง ชื่อ-ท่ีตั้งสถานท่ีเก็บ

ตัวอยาง จํานวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ชื่อผูเก็บตัวอยาง บนภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางเรียบรอย

แลว (ควรเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณรักษาความเย็น (เชน ice pack หรือ

น้ําแข็ง) ไวในกลองท่ีเก็บตัวอยางดวย เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาการ
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ขนสง) 

         4.3 ตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวัน

จันทร-พุธ ภายในเดือนท่ีกําหนด โดยสงไปยังสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยาง ดังนี้ 

             1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “ผักและผลไมสด” ดวยตัวอักษรสีแดง  
             2)  ในชองหมายเหตุระบุวา  
                   - “ภายใตแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด โครงการพัฒนาสถานท่ีผลิต(คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมสด งบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   -  ขอใหสงสําเนาผลวิเคราะหถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (กอง 
คบ.) 
        หมายเหตุ การเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ณ สถานท่ีจําหนาย สงตรวจวิเคราะห ณ 
หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใช
งบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัดโอนไปใหสําหรับใชในกิจกรรม
ดังกลาว 

5. สสจ. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 หรือ แบบรายงานตัวชี้วัด
ท่ี 1-2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) โดยรายงาน ดังนี ้

ครั้งท่ี ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธ.ค. 60 
2 ภายใน 20 มี.ค. 61   
3 ภายใน 20 พ.ค. 61 

หมายเหตุ : ตัดขอมูลภายในวันท่ีกําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป 

    6. การสนับสนุนจากสวนกลาง (สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
6.1 งบประมาณ  

1) สําหรับการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ ประเมินและพัฒนาผูประกอบการ และสุม
เก็บตัวอยาง ณ สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานท่ีจําหนาย (แลวแต
กรณี) โดยโอนงบประมาณใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) สําหรับการตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผักและผลไมสด
ตามประกาศฯ โดยโอนงบประมาณใหกับทางหองปฏิบัติการ  

6.2 คูมือการพัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 
7. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
แหลงขอมูล สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการขอมูล 1 A = จํานวนของผักและผลไมสดท่ีมีผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐาน  
รายการขอมูล 2 B = จํานวนของผักและผลไมสดท่ีสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการและไดรับรายงานผล 

      การตรวจวิเคราะห 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช=(A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 

 

หนวย 
งาน 

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

  อย. 
 

 

• ป.สธ เรื่อง 
กําหนดวิธีการ
ผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใชในการ
ผลิตหรือการเก็บ
รักษาผักและผลไม
สดบางชนิดและ
การแสดงฉลาก  
• ขอมูลสถานท่ี
ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและ
ผลไมสดใน
ประเทศ 
• จัดทําคูมือการ
พัฒนาสถานท่ี
ผลิต(คัดและ
บรรจุ) ผักและ
ผลไมสด และ
แนวทางการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย สําหรับ 
เจาหนาท่ีและ
ผูประกอบการ 
• รายงานผลใน
ระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

• ขอมูล
สถานการณเฝา
ระวังผักและผลไม
สดในประเทศ  
• จัดอบรมชี้แจง 
แนวทางการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายใหกับ
เจาหนาท่ีและ
ผูประกอบการ 
• รวมติดตามการ
พัฒนาสถานท่ีผลิต 
ใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
• รายงานผลใน
ระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

 

• ขอมูล
สถานการณเฝา
ระวังผักและผลไม
สดในประเทศ  
• สื่อ
ประชาสัมพันธ
ความรูแก
ผูเก่ียวของตลอด
หวงโซ   
• พัฒนาสถานท่ี
จําหนาย (คา
ปลีก/คาสง) 
• จัดทําฐานขอมูล
ความปลอดภัย
ของผักและผลไม
สด 
• รายงานผลใน
ระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
 

• ขอมูล
สถานการณการ
เฝาระวังผักและ
ผลไมในประเทศ  
• จัดกิจกรรมเผย 
แพร
ประชาสัมพันธ 
• สงตอขอมูลให
กระทรวงเกษตร
และสหกรณเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใชสารเคมี
ทางการเกษตร 
• รายงานผลใน
ระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
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เกณฑการประเมิน (ตอ) : 
 

หนวย 
งาน 

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

สสจ. • ขอมูลสถานท่ี
ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและ
ผลไมสดในจังหวัด 
• ตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิต (คัด
และบรรจุ) ผัก
และผลไมสดทุก
แหงท่ีมีอยูใน
จังหวัด 
• ขอมูลผลการ
ตรวจประเมิน
สถานท่ีผลิต (คัด
และบรรจุ) ผัก
และผลไมสด 
• สุมเก็บตัวอยาง
ผักและผลไมสด 
ณ สถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ี
จําหนาย
เปาหมาย 
•รายงานผลมายัง 
อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 

• ขอมูลผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไมสด 
• ขอมูลผลการ
ตรวจวิเคราะหผัก
และผลไมสด ณ 
สถานท่ีผลิตหรือ
จําหนายเปาหมาย 
• ติดตามตรวจสอบ
การพัฒนาสถานท่ี
ผลิต (ผักและผลไม
สด) ท่ีไมผาน
เกณฑและตรวจ
ประเมินซํ้า 
• สุมเก็บตัวอยาง
ผักและผลไมสด 
ณ สถานท่ีผลิต
เปาหมาย 
• รายงานผลมายัง 
อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 

• ขอมูลผลการ
ตรวจวิเคราะหผัก
และผลไมสด ณ 
สถานท่ีผลิตหรือ
จําหนายเปาหมาย 
• รายงานผลมายัง 
อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th  

• สรุปผลการ
ดําเนินงานและสง
ตอขอมูลให
สํานักงานเกษตร
จังหวัดและ
หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใชสารเคมีทาง
การเกษตร 
• รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เอกสารสนับสนุน : - 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ:  นางสาวจุไรรัตน ถนอมกิจ  
   โทรศัพท 02-590-7406  
ผูประสานงาน :   นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/นางสาวอทิตา  ชนะสิทธิ์ /นางสาวมนสุวีร  
ไพชํานาญ 

     โทรศัพท 02-590-7030 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
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ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

สวนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธิ์                     นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค : บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมตัวชี้วัดท่ี 1-1 หรือแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ และสงขอมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวน
ภูมิภาคและทองถ่ิน) 
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รายช่ือผักหรือผลไมสด 
แนบทายตัวช้ีวัด: รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
ผลไมสด ชื่อวิทยาศาสตร01 

กลวย (banana) Musa spp.  
เกาลัด (chestnuts) Castanea spp.  
แกวมังกร (dragon fruit/pitaya) Hylocereus spp.; Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose; 

Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer; Hylocereus 
polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose; Hylocereus ocamponis 
(Salm-Dyck) Britton & Rose; Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose 

แตงเทศ ไดแก แคนตาลูป 
(cantaloupe) และเมลอน (melon) 

Cucumis melo L.  

เงาะ (rambutan) Nephelium lappaceum L. 
ชมพู (java apple; wax jambu; 
wax apple; rose apple) 

Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M. Perry Syn. Eugenia 
javanica L. 

แตงโม (watermelon) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai  
Syn. Citrullus vulgaris Schrad.; Colocynthis citrullus (L.) Kuntze  

ทับทิม (pomegranate) Punica granatum L. 
ฝร่ัง (guava) Psidium guajava L. 
พุทรา (jujube, Indian) Ziziphus mauritiana L.; Syn. Ziziphus jujuba Mill. 
มะมวง (mango) Mangifera indica L. 
มะละกอ (papaya) Carica papaya L. 
ละมุด (sapodilla) Manilkara zapota L.; Syn. Manilkara achras (Mill.) Fosberg; Achras 

zapota L. 
ลําไย (longan) Dimocarpus longan Lour.; Syn. Nephelium longana Cambess.; 

Euphoria longana Lam. 
สตรอวเบอรรี (strawberries) Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 
สมเปลือกลอน (mandarins)  Citrus reticulata Blanco และลูกผสม รวมทัง้ Citrus nobilis Lour.; Citrus 

deliciosa Ten.; 
Citrus tangarina Hort.; Citrus mitis Blanco Syn. Citrus madurensis Lour.; 
Citrus unshiu Marcow 

ผลไมสด ช่ือวิทยาศาสตร12 
สมเปลือกไมลอน (oranges) เชน 
สมเกลี้ยง 

Citrus sinensis Osbeck, Citrus aurantium L.รวมท้ังลูกผสมและชนิด 
Citrus myrtifolia Raf.; Citrus salicifolia Raf. 

สาลี่ (pear, oriental; Chinese 
pear;nashi pear; sand pear; 
snow pear) 

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai; Pyrus lindleyi Rehder; Pyrus nivalis 
Jacq. 

องุน (grapes) Vitis vinifera L.  
แอปเปล (apple) Malus domestica Borkh. 

1 อางอิงตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช 
2 อางอิงตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช 
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ผักสด ช่ือวิทยาศาสตร23 
กระเทียม (garlic) กระเทียมโทน 
และกระเทียมจีน(onion,Chinese) 

Allium sativum L. and Allium chinense G. Don; Syn. Allium bakeri 
Regel 

กะหล่ําดอก (cauliflower) 
รวมท้ังกะหล่ําเจดีย 
(romanesco broccoli)  

Brassica oleracea var. botrytis L. 

กะหล่ําปลี (cabbages) รวมท้ัง
กะหล่ําปลีใบยน 

Brassica oleracea var. capitata L. 

กุยชาย (chives, Chinese)  Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 
ขา (galangal)  Languas galanga (L.) Stunz; Syn. Alpinia galanga Sw.; Languas 

officinarum (Hance) Farwelll; Syn. Alpinia officinarum Hance 
Kaempferia galanga L. 

คะนา (Chinese broccoli; 
Chinese kale)  

Brassica oleracea var. alboglabra (L.H. Bailey) Musil 

แครอท (carrot)  Daucus carota L. 
ตนหอม (spring onion) และ
ตนหอมญี่ปุน (onion, welsh; 
Japanese bunching onion; 
Chinese small onion; green 
onion)  

Allium cepa L., White Portugal and Allium fistulosum L. 

ถ่ัวงอก (bean sprout) Vigna radiata (L.) R. Wilczek 
ใบตําลึง (ivy gourd) Coceinia grandis (L.) Voigt 
แตงกวา แตงราน (cucumber) Cucumis sativus L. 
ถ่ัวฝกยาว (yard-long bean)  Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. 
ถ่ัวลันเตา (garden pea)  Pisum sativum var. sativum 
บร็อกโคลี (broccoli) รวมท้ัง 
กะหล่ําดอกอิตาเลียน (broccoli, 
sprouting) แขนง  

Brassica oleracea L. var. italica Plenck 

กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก 
(basil)  

Ocimum basilicum L.; Ocimum x aficanum Lour.; Ocimum 
basilicum L. Ocimum x citrodorum Vis.; Ocimum minimum L.; 
Ocimum americanum L.; Ocimum gratissimum L.; Ocimum 
tenuiflorum L. 

ใบบัวบก (pennywort) Centella asiatica (L.) Urb. 
ผักปวยเลง (spinach)  Spinacia oleracea L. 
ผักกาดขาวปลี (Chinese 
cabbage) 

Brassica rapa L. subsp. pekinensis (Lour.) Kitam. Syn. Brassica 
pekinensis (Lour.) Rupr., 
Brassica rapa var. pekinensis (Lour) Olsson 

 

3 อางอิงตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช 
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ผักสด ช่ือวิทยาศาสตร3 
ผักโขม  (amaranth)  Amaranthus spp. 
ผักบุง (kangkung/water 
spinach) 

Ipomoea aquatica Forssk. 

พริกเผ็ด (chili) รวมท้ังพริกชี้ฟา 
พริกหนุม 

Capsicum annuum L. พันธุท่ีเผ็ดรอน  

พริกหวาน (peppers, sweet 
/peppers, bell) รวมท้ังปราปกา 
(prapika) 

Capsicum annuum var. grossum (Willd.) Sendt. and Capsicum 
annuum var. longum (DC.) Sendt. 

ฟกทอง (pumpkins) Cucurbita maxima Duchesne; Cucurbita argyrosperma C. Huber; 
Cucurbita 
moschata Duchesne; Cucurbita pepo L. 
and Cucurbita pepo subsp. pepo 

มะเขือเทศ (tomato) Lycopersicon esculentum Mill.  
Syn. Solanum lycopersicum L. 

มะเขือเปราะ (Thai eggplant)  Solanum undatum Lam. 
มันฝรั่ง (potato)  Solanum tuberosum L.  
หอมแดง (shallot)  Allium cepa L. var. aggregatum G.Don. 
เห็ด (mushrooms) ท่ีเพาะเลี้ยง 
เชน เห็ดโคนญี่ปุน, เห็ดโคนชิเมจิ, 
เห็ดหูหนูดํา, เห็ดหลินจือ, เห็ดหอม
, เห็ดฟาง, เห็ดหูหนูขาว เปนตน 

เชน Agaricus spp. พันธุท่ีเพาะปลูก; Agrocybe aegerita; Hypsizygus 
tessellates (Bull.) Singer; Auricularia auricular-judea (Bull.) Quél.; 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., and other Ganoderma spp.; 
Lentinula edodes (Berk.) Pegler; Volvariella volvacea (Bull.) Singer; 
Tremella fuciformis Berk.; Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.; 
Termitomyces sp. เปนตน 
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ประเด็นท่ี 2: ผลิตภัณฑนมโรงเรียน 

ประเภทตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
เปาหมายการดําเนินงาน ประชาชนสุขภาพด ี
สงผลตอตัวช้ีวัดภาพรวม การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 
ประเภทสาเหตุ ปจจัยเสีย่งและการเจ็บปวยของคนไทย  
ลักษณะ สงเสริมสุขภาพของคนไทย 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
คํานิยาม นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑนมพรอมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

เกณฑเปาหมาย รอยละ 90 
วัตถุประสงค เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดท่ีมีสถานท่ีผลิต) ดําเนินการ ดังนี ้

1.1 กิจกรรมเฝาระวังประจําป 
1.1.1 ตรวจประเมินสถานท่ีผลิตนมโรงเรียนทุกแหงในจังหวัด ตามหลักเกณฑ GMP  
1.1.2 สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต และสงตัวอยางเพ่ือ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350) พ.ศ. 2556 
เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห ดังนี้ 

(1) นมโคชนิดพาสเจอรไรส ตรวจวิเคราะหจํานวน 10 รายการ ไดแก เนื้อ
นมไมรวมมันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียท้ังหมด แบคทีเรียชนิดโคลิฟอรม Escherichia 
coli, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ 
Bacillus cereus 

(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะหจํานวน 9 รายการ ไดแก เนื้อนมไม
รวมมันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียท้ังหมด Escherichia coli, Salmonella spp., 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus 

โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง จํานวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังนี้ 
• ภาคการศีกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ชวงเดือน พ.ย. 60 
• ภาคการศีกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ชวงเดือน มิ.ย. 61 

ท้ังนี้การสงตัวอยางตรวจวิเคราะห ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนย 
วิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑ ดังนี ้

(1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “นมโรงเรียน” ดวยตัวอักษรสีแดง  
(2) หัวหนังสือดานขวาบน ระบุวา “รอบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”  
(3) ในชองหมายเหตุระบุวา  

• “ภายใตแผนการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

• ขอใหสงสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหถึงสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและ
ทองถ่ิน)” 
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หมายเหตุ : สถานประกอบการใดท่ีผลิตนมโรงเรียนท้ังชนิดยูเอชทีและพาสเจอร
ไรสตองเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหใหครบท้ัง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอยาง รวม 2 ตัวอยาง) 

1.2 กิจกรรมเฝาระวังประจําเดือน 
1.2.1 สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต ตรวจวิเคราะห

คุณภาพมาตรฐานเฉพาะดานเชื้อจุลินทรียตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 350) 
พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ.2556 เรื่อง 
มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  

โดยดําเนินการเก็บตัวอยาง ทุกเดือน นอกเหนือจากแผนการเฝาระวัง
ประจําป โดยกําหนดใหผูประกอบการรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจวิเคราะห และ
รายงานผลการดําเนินงานในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 2 

ท้ังนี้การสงตัวอยางตรวจวิเคราะห ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือศูนย 
วิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑ ดังนี ้

(1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “นมโรงเรียน” ดวยตัวอักษรสีแดง  
(2) หัวหนังสือดานขวาบน ระบุวา “รอบผูประกอบการ”  
(3) ในชองหมายเหตุระบุวา “ขอใหสงสําเนารายงานผลการตรวจวิเคราะหถึง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน)” 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดท่ีผลิตนมโรงเรียนท้ังชนิดยูเอชทีและพาสเจอร
ไรสตองเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหใหครบท้ัง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอยาง รวม 2 ตัวอยาง) 

2. รายงานขอมูล ดังนี้ 
2.1 ผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 

kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) โดย
รายงานดังนี้  

ครั้งท่ี ระยะเวลาการรายงาน 

1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ภายในวันท่ี 10  ธันวาคม 2560 * 

2 ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2561 
3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561* 

4 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2561 
หมายเหตุ :  1. * เนื่องจากตองรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการโคนมและ

ผลิตภัณฑ ในการจัดสรรสิทธิ์ 
      2.  ตัดขอมูลภายในวันท่ีกําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป 

             2.2 สงสําเนาผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตและรายงานผลวิเคราะห
ผลิตภัณฑนมโรงเรียน โดยสงเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

            3. อย. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ 

แหลงขอมูล สวนกลาง : สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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รายการขอมูล 1 A = จํานวนผลิตภัณฑนมโรงเรียนท่ีมีผลการตรวจวิเคราะหมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ี 
      กําหนด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผลิตภัณฑนมโรงเรียนท่ีสงตรวจและไดรับรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
      มาตรฐานท้ังหมด  

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด รอยละของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด        
= (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปงบประมาณ โดยติดตามผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
เกณฑการประเมิน : 

 

หนวย 
งาน 

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

อย./ 
สสจ. 

• ผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิตนม
โรงเรียน และ
ผลการตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลิต 
เทอม 2/2560 
• รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 
หรือในระบบ 
Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผล
การเฝาระวังให 
Milk board /
หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของใน
ระดับจังหวัด 

• ผลการตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ ราย
เดือน 
• รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th/ 
หรือในระบบ 
Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผล
การเฝาระวังให 
Milk board /
หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของใน
ระดับจังหวัด 

• ผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิตนม
โรงเรียน และ
ผลการตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลิต 
เทอม 1/2561 
• รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 
หรือในระบบ 
Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผล
การเฝาระวังให 
Milk board /
หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของใน
ระดับจังหวัด 

• ผลการตรวจ
วิเคราะห
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ ราย
เดือน 
• รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th/ 
หรือในระบบ 
Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผล
การเฝาระวังให 
Milk board /
หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของใน
ระดับจังหวัด  

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เอกสารสนับสนุน : - 
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รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 
 

 

* ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

Baseline data 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของ
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน  ณ 
สถานท่ีผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ เทอม
2/255

7 

เทอม
1/255

8 

เทอม
2/255

8 

เทอม
1/2559 

เทอม
2/255

9 

เทอม
1/2560

* 
92.00 92.55 92.47 88.51 93.33 91.95 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ : นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย  โทรศัพท 02-590-7206 
ผูประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/ นางสาวอทิตา  ชนะสิทธิ์ 

โทรศัพท 02-590-7030 
หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
โทรศัพท 02-590-7030 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

สวนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธิ์                     นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค : บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมการรายงานตัวชี้วัดท่ี 2 โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดท่ัวประเทศ และสงขอมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาค และทองถ่ิน) 
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ตารางแสดงคําแนะนําอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับน้ําหนักตัวอยางผลิตภัณฑและจํานวนหนวยท่ีเก็บ ตอ 
1 ตัวอยาง 

ลําดับ รายการ ปริมาณ x หนวย 
1 ผักและผลไมสด 1 กิโลกรัม x 1 
2 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ปริมาณรวม 100 กรัม 

ท้ังชนิดแหงและชนิดเหลว 
2 นมโรงเรียน (ชนิดพาสเจอรไรสหรือยูเอชที)  ชนิดละ 200 มิลลิลิตรx 18 ตัวอยาง 

ท้ังนี้หากตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนใหประสานกับหนวยงานวิเคราะหโดยตรง           
ซ่ึงสามารถติดตอสอบถามและขอขอมูลเพ่ิมเติมได ตามหมายเลขโทรศัพทท่ีแสดงในตาราง 

ลําดับ หนวยงานวิเคราะห โทรศัพท 
1 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม 0-5311-2188-90 
2 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย 0-5317-6225-6 
3 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก 055-322824-26 หรือ 0 5532 2824-6 

ตอ 121,117 
4 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค 056-245618-20 
5 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม   034-720-668-71 
6 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 6 ชลบุร ี 038-784006 - 7, 038-783767, 038-

784533 
7 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน 043-240800 
8 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธาน ี 042-207364-6 
9 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 นครราชสีมา 044-346005 ถึง 044-346013  
10 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 อุบลราชธาน ี 045-312230-3 
11 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธาน ี 077-355301 ถึง 6 
12 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต 076-352041 ถึง 2 
13 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา 074-330211,0-7433-0277 
14 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 075-501050-3 
15 สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
0-2951-0000 ตอ 99500-3, 99561-2 
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 24 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

เกณฑการประเมินตัวช้ีวัดแผน 20 ป : ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
1.1 มีฐานขอมูลดานอนามยัสิ่งแวดลอม    
ท้ังประเด็นขอมลูพ้ืนฐานและขอมลู           
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
พ้ืนท่ีเสี่ยงการจดัการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไมในตับ หรือปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
อยางนอย 5 ประเด็น เนนงานตามนโยบาย
และประเด็นปญหาสําคญัในพ้ืนท่ี โดยบันทึก
ขอมูลผานระบบ NEHIS มีการวิเคราะห 
และนําขอมลูไปใชประโยชนในการแกไข
ปญหา รวมท้ังมกีารจัดการเรื่อง               
ความนาเช่ือถือ และทันสมัยของขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ ท้ังประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน และ ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม หรือปญหาตาม
บริบทของพ้ืนท่ีอยางนอย 2 ประเด็น     
เนนงานตามนโยบายและประเด็นปญหา
สําคัญในพ้ืนท่ี และ นําขอมลูไปใชประโยชน
ในการวางแผน แกไขปญหาอยางบูรณาการ
ในพ้ืนท่ี 

1.1 มีฐานขอมูลดานอนามยัสิ่งแวดลอม    
ท้ังประเด็นขอมลูพ้ืนฐานและขอมลู             
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
พ้ืนท่ีเสี่ยงการจดัการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไมในตับหรือปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
อยางนอย 7 ประเด็น เนนงานตามนโยบาย
และประเด็นปญหาสําคญัในพ้ืนท่ี โดยบันทึก
ขอมูลผานระบบ NEHIS มีการวิเคราะห 
และนําขอมลูไปใชประโยชนในการแกไข
ปญหา รวมท้ังมีการจัดการเรื่องความ
นาเช่ือถือ และทันสมัยของขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพท้ังประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน และ ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอมหรือปญหาตามบริบท
ของพ้ืนท่ีอยางนอย 3 ประเด็น เนนงาน
ตามนโยบายและประเดน็ปญหาสาํคัญใน
พ้ืนท่ี และ นําขอมูลไปใชประโยชนในการ
วางแผน แกไขปญหาอยางบูรณาการในพ้ืนท่ี 

1.1 มีฐานขอมูลดานอนามยัสิ่งแวดลอม    
ท้ังประเด็นขอมลูพ้ืนฐานและขอมลู           
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
พ้ืนท่ีเสี่ยงการจดัการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไมในตับหรือปญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
อยางนอย 9 ประเด็น เนนงานตามนโยบาย
สําคัญ และประเด็นปญหาสําคญัในพ้ืนท่ี                  
โดยบันทึกขอมูลผานระบบ NEHIS                
มีการวิเคราะห และนําขอมลูไปใชประโยชน
ในการแกไขปญหา รวมท้ัง มีการจดัการ
เรื่องความนาเช่ือถือ และทันสมัยของขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพท้ังประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน และประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม หรือปญหาตาม
บริบทของพ้ืนท่ีอยางนอย 5 ประเด็น    
เนนงานตามนโยบายและประเด็นปญหา
สําคัญในพ้ืนท่ี และ นําขอมลูไปใชประโยชน
ในการวางแผน แกไขปญหาอยางบูรณาการ
ในพ้ืนท่ี 

หมายเหต ุประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสขุภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง พ้ืนท่ีเสี่ยงใน 3 กลุมหลักท่ีกําหนด (จํานวน 46 จังหวัด)  และพ้ืนท่ี
เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ  (จํานวน 27 จังหวัด) รวมท้ังสิ้น 53 จังหวัด 
2. มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานดานกฎหมายและ            
การอนามัยสิ่งแวดลอม ดานละหน่ึงคนเปน
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                  
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมลูในประเดน็            
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญหรอื            
เปนปญหาของพ้ืนท่ีหรือการสงเสริมและ

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานดานกฎหมายและ              
การอนามัยสิ่งแวดลอม ดานละหน่ึงคนเปน
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                 
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมลูในประเดน็           
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญหรอื            
เปนปญหาของพ้ืนท่ีหรือการสงเสริมและ

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานดานกฎหมายและ             
การอนามัยสิ่งแวดลอมดานละหน่ึงคนเปน
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมูลในประเด็น           
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญหรือ              
เปนปญหาของพ้ืนท่ีหรือการสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออก
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออก
ขอบัญญัติทองถ่ินเขาสูการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด              
อยางนอย 2 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                       
มีการตดิตามการดาํเนินการตามมติ             
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด             
อยางนอย 2 มติ 
2.6 มีการจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
สงรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัตติามกฎหมาย วา
ดวยการสาธารณสุข  

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออก
ขอบัญญัติทองถ่ินเขาสูการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด             
อยางนอย 3 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                        
มีการตดิตามการดาํเนินการตามมติ               
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด                
อยางนอย 3 มติ 
2.6 มีการจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
สงรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัตติามกฎหมาย     
วาดวยการสาธารณสุข 
2.7 มีการกําหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน
งานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชน 
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ, การแตงตั้ง
คณะทํางานโดยมีประชาชน มีสวนรวม,   
การแตงตั้งคณะทํางานระหวางจังหวัดเพ่ือ
ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ เปนตน 

ขอบัญญัติทองถ่ินเขาสูการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด                
อยางนอย 5 ประเด็น 
2.5 มีมตจิากการประชุมและ                                
มีการติดตามการดําเนินการตามมติ              
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด               
อยางนอย 5 มติ 
2.6 มีการจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ           
สงรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข 
2.7 มีการกําหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชน การ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ,การแตงตั้ง
คณะทํางานโดยมีประชาชน  มีสวนรวม, การ
แตงตั้งคณะทํางานระหวางจังหวัดเพ่ือทํางาน
รวมกันแบบบูรณาการ เปนตน 
2.8 มีการสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการ
สาธารณสุข 

3. มีระบบและกลไกสนับสนนุการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตาม
กฎหมาย 

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถานบริการ            
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.   
        รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
       รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสตัว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมลูฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน
และปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีไดรับการ
จัดการของแหลงกําเนิดตางๆ  คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.  
        รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
       รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถานบริการ           
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.  
       รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
       รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสตัว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมลูฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน
และปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีไดรับการ
จัดการของแหลงกําเนิดตางๆ คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.  
       รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
        รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
   (4) รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน 

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถานบริการ               
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.  
        รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
       รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสตัว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมลูฝอยติดเช้ือท่ีเกิดข้ึน
และปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีไดรับการ
จัดการของแหลงกําเนิดตางๆ คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพศ. รพท. รพช.  
       รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงานราชการและ 
       รัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
   (4) รพ.เอกชน และคลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสตัว 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 335 | P a g e  
 



ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
4.มีการสงเสริมใหทองถิ่นมีการจดับริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน (EHA) 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ 
และตดิตามการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และมีการสงเสรมิ/สนับสนุนให
บุคลากรของหนวยงาน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ และมีการถายทอดสื่อสารนโยบาย                    
ใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคณุภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4.3. รอยละ 25 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ี ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(EHA) ระดับพ้ืนฐาน (ตามท่ีกรมอนามัย
กําหนด) 
 
 
 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ 
และตดิตามการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และมีการสงเสรมิ/สนับสนุนให
บุคลากรของหนวยงานไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ และ มีการถายทอดสื่อสาร
นโยบายใหหนวยงานองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคณุภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4.3 รอยละ 50 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ี ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(EHA)  ระดับพ้ืนฐาน (ตามท่ีกรมอนามัย
กําหนด) 
4.4 มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของ
หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 คน (เพ่ือ
เปนผูใหคําปรึกษา : Instructor) 
 
 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ 
และตดิตามการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และมีการสงเสรมิ/สนับสนุนให
บุคลากรของหนวยงานไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ และ มีการถายทอดสื่อสาร
นโยบาย ใหหนวยงานองคกรปกครอง    
สวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนาคณุภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
4.3 รอยละ 50 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในพ้ืนท่ี ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(EHA)  ระดับพ้ืนฐาน (ตามท่ีกรมอนามัย
กําหนด) 
4.4 มีการสงเสริม/สนับสนุนใหบุคลากรของ
หนวยงานไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 คน      
(เพ่ือเปนผูใหคําปรึกษา : Instructor) 
4.5 มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ในพ้ืนท่ี ผานการประเมินรับรองคณุภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม              
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)         
ระดับเกียรติบัตร อยางนอย 1 แหง              
และเปนตนแบบการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

หมายเหต ุ: อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาํบล และเมืองพัทยา 

5. มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลท่ีมชีุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการอนามยัสิ่งแวดลอมชมุชน 
5.1 มีแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนให               
ตําบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจดัการ  
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชนระยะยาว 
5.2 ตําบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ                
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 50 
ของตําบลมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (3,654 ตําบล) 

5.1 ตําบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ                    
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 50 
ของตําบลมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (3,654 ตําบล) 
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ตามบริบทของพ้ืนท่ี และมี
แหลงเรียนรูนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

5.1 ตําบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ               
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 50 
ของตําบลมีชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (3,654 ตําบล) 
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ตามบริบทของพ้ืนท่ี และมี
แหลงเรียนรูนวัตกรรมชุมชนดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคี
เครือขายท้ังภายในและภายนอกชุมชน  
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
6. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ                  
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 50 
คะแนนข้ึนไป 

มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ                      
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 70 
คะแนนข้ึนไป 

มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ                     
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด 90 
คะแนนข้ึนไป 

หมายเหต ุ: หนวยบริการสุขภาพ หมายถึง  รพศ./รพท., รพช., รพ.สต. 

มีฐานขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม ท้ังประเด็นขอมลูพ้ืนฐานและขอมูลพ้ืนท่ี 
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 36 อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

ตารางประกอบคํานิยาม 
ตารางท่ี 1 SIRS  (systemic inflammatory response syndrome) 
Temperature >38°C or <36°C 
Heart rate >90 beats/min 
Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg 
WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 % 

ตารางท่ี 2 tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction  
มีภาวะ hypotension 
คา blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) 
Urine output <0.5 mL/kg/hr เปนระยะเวลามากกวา 2 ชม.แมวาจะไดสารน้ําอยางเพียงพอ 
Acute lung injury ท่ีมี Pao2/Fio2<250 โดยไมมีภาวะ pneumonia เปนสาเหตุ 
Acute lung injury ท่ีมี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เปนสาเหตุ 

Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L) 

Bilirubin >2 mg/dL (34.2μmol/L) 

Platelet count <100,000μL 
Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที ) 

ตารางท่ี 3 qSOFA (quick SOFA) score ในการประเมิน ไดแก 
1. alteration in mental status (อาจใช Glasgow Coma Scale score นอยกวา  15 ก็ได)  
2. systolic blood pressure ≤100 mm Hg  
3. respiratory rate ≥22/min 

ตารางท่ี 4  SOS score (search out severity) 
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การแบงระดับการดูแลผูปวยภายในโรงพยาบาล 
 

ระดับ 0 (Level 0) 

Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital 

ระดับ 1 (Level 1) 

Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels 

of care, whose needs can be met on an acute ward with additional advice and support from 

the critical care team 

ระดับ 2  (Level 2) 

Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single 

failing organ system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of 

care 

ระดับ 3  (Level 3) 

Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together 

with support of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring 

support for multi-organ failure 

ตารางท่ี 5 Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration 
 

Criteria Point Value 
Systolic BP (mmHg)  
≤70  +3 
71-80  +2 
81-100  +1 
101-199  0 
≥200 +2 
Heart rate (beats per minute)  
<40  +2 
41-50  +1 
51-100  0 
101-110 +1 
111-129  +2 
≥130 +3 
Respiratory rate (beats per minute)  
<9  +2 
9-14  0 
15-20 +1 
21-29  +2 
≥30  +3 
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Criteria Point Value 
Temperature in °C (°F)  
<35 (<95) +2 
35–38.4 (95–101.12) 0 
≥38.5°C (101.3) +2 

Interpretation 

• A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an 
intensive care unit. 

• For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for 
patient.  
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 37 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture 
องคประกอบของทีม Capture the fracture 

หัวหนาโครงการ   ศัลยแพทยออรโธปดิกส 
ผูประสานงาน   Fracture liaison nurse (FLS nurse) 

ระดบั รพศ./รพท. คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจําหอผูปวยกระดูกและขอ 
ระดบั รพช. คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผูถูกจัดตั้ง 

ทีมแพทยสหสาขาวิชาชีพ   
จําเปนตองมี ระดบั รพศ. / รพท. -  วิสัญญีแพทย, อายุรแพทยตอมไรทอ หรืออายุรแพทยท่ัวไป, 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู 
ระดบั รพช. - วิสัญญีแพทย, อายุรแพทย 

แนะนําใหมี ระดบั รพศ./รพท.  - แพทยเวชศาสตรครอบครัว, แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน,  
                ทันตแพทย, จักษุแพทย 

 ระดบั รพช. - แพทยเวชศาสตรฟนฟู, แพทยเวชศาสตรครอบครัว, ทันตแพทย,  
       จักษุแพทย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
 จําเปนตองมี   เภสัชกร, หนวยบริการเยี่ยมบาน, หนวยกายภาพบําบัด 
 แนะนําใหมี  ตัวแทนแผนกโภชนาการ 

หมายเหตุ : แนะนําใหมี หมายความวา อาจไมมีก็ได ข้ึนกับบริบทของแตละโรงพยาบาลในขณะนั้น 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 

รายการหัตถการแนบทายการรักษาผาตัดแบบวันเดียวกลับ 
(One Day Surgery: ODS) (ICD-9-CM Procedures) 

ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
1 Inguinal hernia Herniotomy  herniorrhaphy 

Hernioplasty 
 
53.0  Other unilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparocopic unilateral repair of inguinal hernia (17.11-17.13) 
 53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not  
  otherwise specified   
  Inguinal herniorrhaphy NOS 
 53.01 Other and open repair of direct   
  inguinal hernia ® 
  Direct and indirect inguinal hernia 
 53.02 Other and open repair of indirect   
  inguinal hernia ® 
 53.03 Other and open repair of direct   
  inguinal hernia with graft or prosthesis ® 
 53.04 Other and open repair of indirect   
  inguinal hernia with graft or prosthesis ® 
 53.05 Repair of inguinal hernia with graft or  
  prosthesis, not otherwise Specified 
 
53.1 Other bilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparoscopic bilateral repair of inguinal hernia (17.21 17.24) 
 53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not  
  otherwise specified 
 53.11 Other and open bilateral repair of direct  
  inguinal hernia ® 
 53.12 Other and open bilateral repair of indirect  
  inguinal hernia ® 
 53.13 Other and open bilateral repair of inguinal 
  hernia, one direct and  one indirect ® 
 53.14 Other and open bilateral repair of direct  
  inguinal hernia with graft or prosthesis ® 
 53.15 Other and open bilateral repair of indirect 
  inguinal hernia with  graft or prosthesis ® 
 53.16 Other and open bilateral repair of   
  inguinal hernia, one direct and  one indirect, 
  with graft or prosthesis® 
 53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or 
  prosthesis, not  otherwise specified 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
  53.2 Unilateral repair of femoral hernia 

 53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft 
  or prosthesis 
 53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.3 Bilateral repair of femoral hernia 
 53.31 Bilateral repair of femoral hernia with  
  graft or prosthesis 
 53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele 61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 
 Bottle repair of hydrocele of tunica vaginalis 
Excludes: percutaneous aspiration of hydrocele (61.91) 

3 Hemorrhoid 49.4 Procedures on hemorrhoids 
 49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
 49.45 Ligation of hemorrhoids 
 49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy 
  NOS 
 49.49 Other procedures on hemorrhoids Lord  
  procedure 

4 Vaginal bleeding  68.16 Closed biopsy of uterus Endoscopic  
  (laparoscopy) hysteroscopy) biopsy of uterus 
68.2 Excision or destruction of lesion or tissue of uterus                                                  
 68.21 Division of endometrial synechiae Lysis of 
  intraluminal uterine adhesions  
 68.22 Incision or excision of congenital septum of 
  uterus 
 68.23 Endometrial ablation  
  Dilation and curettage    
  Hysteroscopic endometrial  ablation  
 68.29 Other excision or destruction of lesion of 
  uterus  
  Uterine myomectomy                                                                              

5 Esophagogastric varices 
(Esophageal  varices, 
Gastric varices) 
 

 42.33 Esophageal varices by endoscopic approach 
  Control of esophageal Bleeding by endoscopic 
  approach 
 43.41 Ligation of gastric varices by endoscopic  
  approach 
 44.43 endoscopic control of gastric or duodenal 
  bleeding 
 Dx. I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
  I85.9 Oesophageal varices without bleeding 
        I86.4 Gastric varices 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
6 Esophageal Stricture  44.22 Endoscopic dilation of pylorus  

  Dilation with balloon endoscope   
  Endoscopic dilation of gastrojejunostomy site  
 44.92 Dilation of esophagus Dilation od cardiac  
  sphincter 

7 Esophagogastric cancer 
with obstruction 
(Esophageal cancer, gastric 
cancer) 

 42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion 
  or tissue of  esophagus 
 42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 
 Dx.  C15.-Malignant neoplasm of oesophagus  
         C16.-Malignant neoplasm of stomach 

8 Colorectal polyp 
(colonic, rectal polyp) 

 45.42 Endoscopic Polypectomy of large intestine 
 Excludes: that by open approach (45.41) 
 45.43 Endoscopic destruction of other lesion or 
  tissue of large intestine  
  Endoscopic ablation of tumor of large intestine 
  Endoscopic control of colonic bleeding 
 Excludes: Endoscopic polypectomy of large intestine (45.42) 

 Dx.  D12.6 Colon, unspecificed polyposis  
   (hereditary) of colon 
         K63.5 Polyp of colon 
        K62.0 Anal polyp 
        K62.1 Rectal polyp 

9 Common bile duct Stone 
(Bile duct stone) 

 51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 

   51.88  Endoscopic removal of stone (s) from biliary 
  tract 
 51.86  Endoscopic insertion of nasobiliary drainage  
  tube  
 51.87 Endoscopic insertion of stent  (tube) into bile 
  duct 
 Dx. K800: Calculus of gallbdr w ac cholecystitis 
         K801: Calculus of gallbdr w oth cholecystitis 
         K802: Calculus of gallbdr w/o cholecystitis 
         K803: Calculus of bile duct w cholangitis 
        K804: Calculus of bile duct w cholecystitis 
        K805: Calculus of bile duct w/o cholangitis or 
   cholecystitis 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
10 Pancreatic duct stone  51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 

 52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into 
  pancreatic duct 
 52.94 Endoscopic  Removal of stone from  
  pancreatic duct 
 Dx.  K86.8 Other specified diseases of pancreas : 
   Calculus 

11 Bile duct stricture  51.85 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 
 51.86 Endoscopic insertion of nasabiliary drainage  
  tube 
 51.87 Endoscopic insertion of stent  (tube) into bile 
  duct 
 Dx.  C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma :  
   Cholangiocarcinoma 
         C23    Malignant neoplasm of gallbladder 
         C24.-  Malignant neoplasm of other and  
   unspecified parts of biliary tract 
        C25.-  Malignant neoplasm of pancreas 
         K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of 
   cystic duct or gall bladder without 
   calculus 
         K82.8 Other specified diseases of gallbladder: 
   Adhesions of cystic dust or gallbladder 
   without calculus 
  K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of 
   bile duct without calculus 
         K83.8 Other specified diseases of biliary tract: 
   Adhesions of bile duct 
         K91.8 Other postprocedural disorders of  
   digestive system, not elsewhere  
   classified: Postoperative bile duct  
   (common), (hepatic) stricture 

12 Pancreatic duct stricture  52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into 
  Pancreatic duct  
 52.97 Endoscopic  insertion of nasopancreatic  
  drainage tube 
 52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct 
 Dx. C25.-   Malignant neoplasm of pancreas 
         K86.0  Alcohol-induced chronic pancreatitis 
         K86.1  Other chronic pancreatitis 
         K91.8  Other postprocedural disorders of  
   digestive system, not elsewhere  
   classified: postoperative bile duct  
   (common), (hepatic) stricture 
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 51 อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
ขอมูลพ้ืนฐานและเปาหมายของความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้า (TB Treatment Coverage) 

เขตสุขภาพ 
 

ขอมูลผูปวยวัณโรคท่ีไดรับการรักษา  คาเปาหมายป 2561 
ความครอบคลุมการรักษา
ผูปวยวัณโรครายใหมและ
กลับเปนซํ้ารอยละ 82.5 

จํานวนปชก.ป 2558* 
(1) 

คาดประมาณ 
จํานวนผูปวยวัณโรค 
(172/แสน ปชก.) (2) 

จํานวนผูปวย 
วัณโรคข้ึนทะเบียนรักษา 

ป 2559** (3) 

รอยละความครอบคลุม 
การรักษา 
(4 = 3/2) 

ประเทศ 65,729,098 113,054 70,116 62.0 93,269 
1 เชียงใหม 5,853,206 10,068 5,780 57.4 8,306 
2 พิษณุโลก 3,540,252 6,089 3,285 53.9 5,023 
3 นครสวรรค 3,010,618 5,178 2,917 56.3 4,271 
4 สระบุรี 5,245,824 9,023 5,617 62.3 7,444 
5 ราชบุรี 5,252,208 9,034 5,708 63.2 7,453 
6 ชลบุร ี 5,923,839 10,189 5,684 55.8 8,406 
7 ขอนแกน 5,055,979 8,696 7,046 81.0 7,174 
8 อุดรธานี 5,522,408 9,499 4,719 49.7 7,836 
9 นครราชสีมา 6,746,755 11,604 7,665 66.1 9,573 
10 อุบลราชธาน ี 4,590,892 7,896 5,389 68.2 6,514 
11 นครศรีธรรมราช 4,405,448 7,577 5,205 68.7 6,251 
12 สงขลา 4,885,260 8,403 4,713 56.1 6,932 
13 กรุงเทพฯ 5,696,409 9,798 6,388 65.2 8,083 

หมายเหตุ * ขอมูลประชากรจากสํานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  ** ฐานขอมูล TBCM ณ วันท่ี 11 กันยายน 2560 กลุมเฝาระวังและพัฒนาขอมูลวัณโรค สํานักวัณโรค 

  ***อาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีขอมูลเพ่ิมเติม  
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ตารางขอมูลพ้ืนฐานอัตราความสําเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  
 

เขตสุขภาพ/สํานักงานปองกันควบคุม
โรค 

ขอมูลพ้ืนฐานอัตราความสําเร็จในการรักษา 
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  2 ป ยอนหลัง 

คาเปาหมายอัตราความสําเร็จในการรักษา
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (%) 

2561 2558 2559 

Cohort 1/59 Cohort 2/59 Cohort 3/59 คาเฉลี่ย 

ประเทศ 79.49 80.34 78.23 76.73 78.7 >85 

1 เชียงใหม 76.18 77.34 79.10 77.28 77.5 >85 

2 พิษณุโลก 83.56 81.02 81.07 82.20 82.0 >85 
3 นครสวรรค 78.63 80.42 81.11 83.53 80.9 >85 

4 สระบุร ี 80.36 79.06 77.01 75.35 77.9 >85 

5 ราชบุรี 81.55 82.32 79.50 79.46 80.7 >85 

6 ชลบุรี 80.78 82.18 82.40 75.56 80.2 >85 

7 ขอนแกน 80.05 82.04 79.77 80.79 80.7 >85 

8 อุดรธานี 78.81 77.55 75.27 77.66 77.3 >85 

9 นครราชสีมา 82.97 83.87 80.98 79.98 82.0 >85 

10 อุบลราชธานี 83.50 87.55 83.18 84.16 84.6 >85 

11 นครศรีธรรมราช 79.53 82.29 82.12 79.62 80.9 >85 

12 สงขลา 84.08 85.61 81.94 80.41 83.0 >85 

13 สปคม. 66.63 62.48 59.96 49.57 59.7 >85 

หมายเหตุ  
1) คาเฉลี่ย หมาย ถึง ผลรวมของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีรักษาหายและกินยาครบปงบประมาณ 2558-2559 หารดวยผลรวมจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมในชวงเวลาเดียวกัน (ปงบประมาณ 

2558-2559)  ขอมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 

2) ขอมูลพ้ืนฐานอัตราความสาํเร็จในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีเปนคนไทย ไมใชไทย และเรือนจํา 2 ป ยอนหลังจากโปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 
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ตารางขอมูลพ้ืนฐานอัตราการขาดยาของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
 

สํานักงานปองกัน 
ควบคุมโรค 

ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการขาดยาของ 
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  2 ป ยอนหลัง 

 คาเปาหมายอัตราการขาดยาของผูปวย
วัณโรคปอดรายใหม (%) 

2558 2559 คาเฉลี่ย 2561 

Cohort 
1/59 

Cohort 
2/59 

Cohort 
3/59 

ประเทศ 4.82 4.87 4.73 4.47 4.7 < 3 

1 เชียงใหม 3.94 3.66 2.66 2.63 3.2 < 3 

2 พิษณุโลก 3.44 3.30 3.47 2.87 3.3 < 3 
3 นครสวรรค 3.31 4.41 3.04 3.62 3.6 < 3 

4 สระบุร ี 6.08 8.30 7.60 7.42 7.4 < 4 

5 ราชบุรี 3.68 4.18 3.60 4.46 4.0 < 3 

6 ชลบุรี 6.51 4.48 5.04 5.39 5.4 < 3 

7 ขอนแกน 4.98 5.81 5.81 5.57 5.5 < 3 

8 อุดรธานี 3.31 4.28 4.05 3.38 3.8 < 3 

9 นครราชสีมา 5.22 5.30 4.43 4.05 4.8 < 3 

10 อุบลราชธานี 2.27 2.22 3.30 2.16 2.5 < 2 

11 นครศรีธรรมราช 5.10 5.10 4.16 5.15 4.9 < 3 

12 สงขลา 3.70 3.15 3.36 4.58 3.7 < 3 

13 สปคม. 8.70 7.08 8.08 5.49 7.3 < 4 
 

หมายเหตุ  
1) คาเฉลี่ย หมาย ถึง ผลรวมของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีขาดยาในปงบประมาณ 2558-2559 หารดวยผลรวมจํานวนผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหมในชวงเวลาเดียวกัน (ปงบประมาณ 2558-2559)  ขอมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 
2) ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการขาดยาของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  ท่ีเปนคนไทย ไมใชไทย และเรือนจํา 2 ป ยอนหลัง จากโปรแกรม TBCM ณ 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2560  
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ตารางขอมูลพ้ืนฐานอัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  
 

สํานักงานปองกัน 
ควบคุมโรค 

ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการเสียชีวิตของ 
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม  2 ป ยอนหลัง 

 คาเปาหมายอัตราการเสียชีวิตของ
ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม (%) 

2558 2559 คาเฉลี่ย 2561 

Cohort 
1/59 

Cohort 
2/59 

Cohort 3/59 

ประเทศ 8.01 8.17 8.30 7.36 8.0 < 5 

1 เชียงใหม 13.64 14.74 12.47 13.54 13.6 < 12.6 

2 พิษณุโลก 10.71 13.20 12.62 10.11 11.7 < 7 
3 นครสวรรค 11.73 11.99 11.97 8.73 11.1 < 7 

4 สระบุร ี 6.02 6.63 6.91 5.85 6.4 < 5 

5 ราชบุรี 8.07 8.27 8.86 6.12 7.8 < 5 

6 ชลบุรี 6.34 6.67 5.80 7.06 6.5 < 5 

7 ขอนแกน 7.78 8.35 9.40 7.72 8.3 < 5 

8 อุดรธานี 6.91 7.29 7.25 7.65 7.3 < 5 

9 นครราชสีมา 6.65 6.95 8.32 6.64 7.1 < 5 

10 อุบลราชธานี 8.50 8.23 8.67 6.75 8.0 < 5 

11 นครศรีธรรมราช 10.15 9.27 9.37 8.72 9.4 < 5 

12 สงขลา 7.57 6.01 7.06 5.61 6.6 < 5 

13 สปคม. 2.96 3.54 3.14 3.25 3.2 < 5 
 

หมายเหตุ  
1) คาเฉลี่ย หมาย ถึง ผลรวมของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีเสียชีวิตในปงบประมาณ 2558-2559 หารดวยผลรวมจํานวนผูปวยวัณโรค

ปอดรายใหมในชวงเวลาเดียวกัน (ปงบประมาณ 2558-2559)  ขอมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 
2) ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีเปนคนไทย ไมใชไทย และเรือนจํา 2 ป ยอนหลัง จากโปรแกรม TBCM ณ 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 
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ตารางขอมูลพ้ืนฐานอัตราการโอนออกและไมมีผลการรักษาของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
 

สํานักงานปองกัน 
ควบคุมโรค 

ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการโอนออกและไมมผีลการรักษาของผูปวยวัณโรคปอดราย
ใหม  2 ป ยอนหลงั 

 

2558 2559 คาเฉลี่ย 

Cohort 1/59 Cohort 2/59 Cohort 3/59 

ประเทศ 6.8 5.8 7.9 10.5 7.8 

1 เชียงใหม 5.4 3.5 5.1 6.0 5.0 

2 พิษณุโลก 0.9 1.2 1.7 3.9 1.9 
3 นครสวรรค 5.3 2.3 3.2 3.3 3.5 

4 สระบุร ี 6.7 5.2 7.9 10.2 7.5 

5 ราชบุรี 5.5 4.5 6.7 9.2 6.5 

6 ชลบุรี 5.2 6.3 6.1 10.4 7.0 

7 ขอนแกน 6.4 2.8 4.2 5.1 4.6 

8 อุดรธานี 10.1 10.4 12.9 10.0 10.9 

9 นครราชสีมา 4.6 3.4 5.7 8.7 5.6 

10 อุบลราชธานี 5.3 1.9 4.5 6.1 4.4 

11 นครศรีธรรมราช 4.2 2.4 3.0 5.9 3.9 

12 สงขลา 3.6 3.7 6.0 8.4 5.4 

13 สปคม. 21.3 26.1 28.1 40.5 29.0 
 

หมายเหตุ  
1) คาเฉลี่ย หมาย ถึง ผลรวมของจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีโอนออกและไมมีผลการรักษาในปงบประมาณ 2558-2559  

หารดวยผลรวมจํานวนผูปวยวัณโรคปอดรายใหมในชวงเวลาเดียวกัน (ปงบประมาณ 2558-2559)  ขอมูลจากโปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 
สิงหาคม 2560 

2) ขอมูลพ้ืนฐานอัตราการโอนออกและไมมีผลการรักษาของผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ท่ีเปนคนไทย ไมใชไทย และเรือนจํา 2 ป ยอนหลัง จาก
โปรแกรม TBCM ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2560 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 52 รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และ

เวชกรรมส่ิงแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ีกําหนด 
หนวยบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (27 แหง)  

ขอมูลจากสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม ณ วันท่ี 3 ตค. 60 

สคร. ชื่อ รพศ., รพท., รพช. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผลการประเมิน ป 2558-2560 

จังหวัด รพศ./รพท. รพช. การจัดบริการ 
อาชีวอนามัย 

การจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 

สคร. 
1 

เชียงราย เชียงรายประชานุเคราะห    

 แมสาย   

 เชียงแสน - - 

 เชียงของ   

สคร. 
2 

ตาก แมสอด    

 พบพระ - - 

 แมระมาด - - 

สคร. 
5 

กาญจนบุร ี พหลพลพยุหเสนา    

สคร. 
6 

ตราด ตราด    

 คลองใหญ   

สระแกว สระแกว   - 

อรัญประเทศ    

 วัฒนานคร - - 

สคร. 
8 

หนองคาย หนองคาย    

 สระใคร - - 

นครพนม นครพนม    

 ทาอุเทน - - 

สคร. 
10 

มุกดาหาร มุกดาหาร    

 หวานใหญ   

 ดอนตาล - - 

สคร. 
12 

สงขลา หาดใหญ    

 สะเดา - - 

นราธิวาส นราธิวาสราชนครินทร    

สุไหงโกลก    

 ตากใบ   

 แวง - - 

 ยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ   

รวม 
(แหง) 

10 12 15   
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เกณฑและแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 
สําหรับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป 

คําช้ีแจง   1. การใหคะแนน 3 ตองผานคะแนน 1 และ 2 มากอน ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดเปนอยางอ่ืน    
  2. รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา 1 ป ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 
 

ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
 องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 
 1.1 การนําองคกร 

01 ผูบริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลสนับสนนุการ
ดําเนินงานดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 

มีหลักฐานแสดงการกําหนดนโยบายการ
จัดบริการอาชีวอนามัยแก บุคลากรใน
โรงพยาบาล ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
(กลุมผูประกอบอาชีพแรงงานในระบบ
ประกันสังคม แรงงานนอกระบบ กลุมผู
ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข) และ
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือดูแล
สุขภาพประชาชนผูไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี อยางเปนลายลักษณอักษร 
ลงนามโดยผูบริหาร คนปจจุบัน หรือ
ระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธนโยบายดังกลาวแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของโดยผานชองทางตางๆ เชน ติดบอรด 
หนังสือเวียน เว็บไซต ฯลฯ 
 
 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

- ไมมีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอา
ชีวอนามัย 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการ          
อาชีวอนามัย สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
อยางเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการ          
อาชีวอนามัยสาํหรับบุคลากรในโรงพยาบาลผู
ประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ และการจัดบริการเวช
กรรมสิ่งแวดลอมอยางเปนลายลักษณอักษร 
- มีการสื่อสารนโยบายดังกลาวใหกับบุคลากร
ในโรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
 1.2 การจัดทําและประเมินผลแผนงานโครงการทางดานอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 

02 การจัดทําแผนงานดานอา
ชีว-อนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
นโยบายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือถายทอด
แผนงานดานอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติ แผนงานระยะ 3-5 ป 
(กลุมบุคลากรใน 
โรงพยาบาล กลุมผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ  และ
ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม)  ท่ีจัดทํารวมกันระหวาง
หนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ ภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล สอดคลองกับนโยบาย
ของโรงพยาบาล   
เสนอแนะ 
(พิจารณาใหขอเสนอแนะจัดทําแผนท่ีมีความ
สอดคลองกรณีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

0 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

- ไมมีการจัดทําแผนงาน   
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือดูแล
ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําแผนงานระยะ 3-5 ปดานอาชีว-
อนามัยสาํหรับบุคลากรในโรงพยาบาล หรือผู
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ และดานเวชกรรม
สิ่งแวดลอม รวมกันระหวางหนวยงานเครือขาย
ท่ีเก่ียวของภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

  
 

03 
 

การติดตามประเมินผล 
โครงการพัฒนาคลินกิโรค
จากการทํางานของ
โรงพยาบาล  
(Clinic) 

มีหลักฐานแสดงการสงรายงานการผลการ
ดําเนินงานพัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน 
และดําเนินงานไดตามเกณฑตัวชี้วัดของ
โครงการ  

0 
1 
 
2 
 
 
 

- ไมมีการติดตาม 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคลินิก
โรคจากการทํางาน    
- มีการสงรายงานผลการดําเนนิงานพัฒนาคลนิิก
โรคจากการทํางานครบ 3 ครั้ง และมีการสง 
รายงานฉบับสมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
3 - มีการดําเนินงานไดตามเกณฑตัวชี้วัดของ

โครงการครบทุกขอ 
03 
 

การติดตามประเมินผล
แผนงาน/โครงการทางดาน  
อาชีวอนามัย 
(Non Clinic) 

มีการสรุปผลและทบทวนผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัด อยางนอย 1 โครงการท่ีเปนโครงการ 
High light หรือโครงการจุดเนน 
 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการติดตาม 
- มีการกําหนด ตัวชี้วัดของโครงการท่ีจะ
ติดตาม  
- มีการติดตามและ ประเมินผลเปนระยะๆ เชน 
รายไตรมาส  
- มีการสรุปผลและทบทวนผลการประเมินเพ่ือ
ใชในการจัดทําแผนงาน/โครงการครั้งตอไป 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

 
 
 

 1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
04 โครงสรางอัตรากําลังรองรับ

การจัดบริการอาชีวอนามัย
ตามกรอบงานของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

มีการจัดแบงโครงสรางกลุมงานอาชีวเวชกรรม 
ตามกรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  และครบจํานวน
ตามกรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข 
หรือจํานวนตามขอเสนอของ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข  
- แพทยอาชีวเวชศาสตร (ผานการอบรม
หลักสูตรอาชีว- เวชศาสตร 2 เดือน  หรือ 
อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขาเวชกรรมปองกัน  
แขนงอาชีวเวชศาสตร ) อยางนอย 1 คน  
- พยาบาลอยางนอย 3 คน และผานการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติเฉพาะทาง  

0 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการแยกกลุมงานอาชีวเวชกรรมออกมา
ตามกรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข   
- มีการจัดแบงโครงสรางกลุมงานอาชีวเวช
กรรม ตามกรอบโครงสรางของกระทรวง
สาธารณสุข   
- มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง(แพทย,พยาบาล,
นักวิชาการ) 
- มีการจัดแบงโครงสราง อัตรากําลัง และมี
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และจํานวนครบ
ตามกรอบโครงสรางขอเสนอของกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
อาชีวอนามัย หลักสูตร 4 เดือน อยางนอย       
1 คน   
- นักวิชาการสาธารณสุขดานอาชีวอนามัย/ 
อนามัยสิ่งแวดลอม หรือปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตร/สิ่งแวดลอมท่ีผานการ
อบรมทางอาชีวอนามัยพ้ืนฐาน อยางนอย 1 
คน)  
- แพทย/พยาบาล/นักวิชาการตองผานการ
อบรมหลักสูตรเวชศาสตรสิ่งแวดลอม อยาง
นอย 1 คน 

05 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานอาชีวอนามัยและ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม  

มีทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
(เขาประชุม หรือรับการอบรมท่ีมีการพัฒนา
องคความรู หรือศึกษาตอ) ดานอาชีวอนามัย
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอมและมีบุคลากรอยาง
นอย 1 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ในรอบ 3 ป 
ท่ีผานมา 
 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานอาชีวอนามัย 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ 

 (สอบทวนเอกสาร) 

06 การจัดการความรูดานงาน   
อาชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 

มีเอกสารแสดงหัวขอและวิธีการจัดการองค
ความรู (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ดาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยหรือเวชกรรม
สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมท้ังมีการจดบันทึกองค
ความรูท่ีไดจากการจัดการความรูและมี
ขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีด ีอยางเชน 

0 
 
1 
 
 
 

- ไมมีการรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในองคกร 
- มีการกําหนดหัวขอและวิธีการจัดการองค
ความรูดานการจัดบริการอาชีวอนามัยหรือเวช
กรรมสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
รายงานการทํา After Action Review :AAR) 
เชน ทํา AAR หลังซอมดับเพลิง , case study , 
สุนทรียสนทนา( Dialogue) , ชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP ) , เรื่องเลาเราพลัง (Story tell) ฯลฯ 
และมีการถายทอดองคความรูผานชองทางตางๆ 
เชน ติดบอรด หนังสือเวียน เว็บไซต ฯลฯ 

2 
 
3 

- มีการจดบันทึกองคความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูและมีขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี 
- มีการถายทอดองคความรูผานชองทางตางๆ 

07 การศึกษาวิจัยเ พ่ือพัฒนา
งานทางดานอาชีวอนามัย
และ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

มีการศึกษาวิจัย หรือการทํา R2R หรือ การ
สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือพัฒนา
งานทางดานอาชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายใน
หรือภายนอกโรงพยาบาลในข้ันตอนใดข้ันตอน
หนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัย หรือการ
ศึกษาวิจัยโดยกลุมงานเอง  และมีการเผยแพร
ผลงานการศึกษาวิจัยโดยนําเสนอในเวที
วิชาการ ในระดับจังหวัดข้ึนไป หรือ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
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- ไมมีการศึกษาวิจัย 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดาน           
อาชีวอนามัยหรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โดยรวมกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดาน                   
อาชีวอนามัยหรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม
โดยตนเอง 
- มีการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยโดย
นําเสนอในเวทีวิชาการในระดับจังหวัดข้ึนไป 
หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ในระยะเวลา 3 
ปท่ีผานมา 

  
 

08 การทํางานรวมกับเครือขาย
ภายนอกในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
งานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมการทํางาน

เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับเครือขาย
ภายนอกในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนางานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางาน 
และงานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
เชน คณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการ
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- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับเครือขาย           
อาชีวอนามัยฯหรือเวชศาสตรสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ี 
- มีการจัดประชุม หรือเขารวมประชุมกับ
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ระดับจังหวัด และเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอม 

ทํางานระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด: อสธจ. (ตาม พรบ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) หรือคณะทํางาน
อ่ืนๆท่ีมีคําสั่งแตงตั้งและกําหนดบทบาท
หนาท่ีท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัยหรือเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดประชุม หรือ
เขารวมประชุมคณะทํางานอยางนอยปละ 3 
ครั้ง และมีเอกสารแสดงวางานอาชีวอนามัย
หรือเวชศาสตรสิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัด หรือ
ยุทธศาสตรของจังหวัด  

 
 
3 

เครือขาย อาชีวอนามัยฯ และเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
- มีการกําหนดงานอาชีวอนามัยหรือเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมเปนตัวชี้วัดหรือยุทธศาสตรของ
จังหวัด 

09 การสนับสนุนใหโรงพยาบาล
ชุมชนดําเนินการจัดบริการ  
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม  

มีการสนับสนุน เชน การถายทอดองคความรู 
การฝกอบรม การพัฒนาสื่อ/คูมือ สรางระบบ
เครือขายสนับสนุนบุคลากรในการรวม ออก
ปฏิบัติงานเพ่ือให รพช.เกิดการดําเนินการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม(มีระบบการคัดกรอง สงตอผูปวยท่ี
สงสัยโรคจากการทํางาน/ผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม
และมีรายชื่อโรงพยาบาลเครือขาย เพ่ือการสง
ตอ วินิจฉัยรักษาโรคจากการทํางานและมลพิษ
สิ่งแวดลอม) พรอมท้ังมีการขยายผลการ
ดําเนินงานไปยัง รพช. ในเครือขาย 
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- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนให รพช. 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 
- มีการสนับสนุน รพช. ใหมีการจัดบริการอาชีว-
อนามัยหรือเวชกรรมสิ่งแวดลอม อยางนอย 2 
แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง รพช.              
อยางนอย 1 แหง 

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 01-09 (X) = ผลลัพธ = {(X)/27} x 100  =………………..%  
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
 องคประกอบท่ี 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล   

10 การเดินสํารวจแผนกตางๆ 
ในโรงพยาบาลเพ่ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การทํางาน 

มีรายงานสรุปผลการเดินสํารวจและประเมิน
ความเสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล โดยใชแบบ RAH 01 หรือ
แบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีแสดงขอมูลการจัดระดับ
ความเสี่ยงในทุกแผนก พรอมจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังมีเอกสาร
การประเมิน ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงาน นําเสนอผูบริหารของโรงพยาบาล
ใหรับทราบผานชองทางตางๆ   เชน การ
ประชุม LINE เปนตน 
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-ไมมีการเดินสํารวจ   
-มีการเดินสํารวจและประเมินความเสี่ยงทุก
แผนกในโรงพยาบาล 
-มีรายงานสรุปผลการเดินสํารวจและการ
ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
-มีการประเมิน ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
และนําเสนอผูบริหาร 

  

11 การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน 

มีแนวทางปฏิบัติในการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยงจากการทํางานท่ีไดมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือองคกรวิชาชีพ และ
บุคลากร 
ท่ีทําการตรวจตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว  
จะตองผานการอบรมหรือการทดสอบความรู
จากกระทรวงสาธารณสุข  หรือ องคกรวิชาชีพ 
หรือสถาบันทางวิชาการ  ในรอบระยะเวลาไม
เกิน 5 ป 
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-ไมมีการควบคุมคุณภาพดานบุคลากร วิธีการ
ตรวจตามมาตรฐาน 
-มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
-มีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการ
ทํางานตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐาน 
-มีการตรวจสุขภาพฯโดยบุคลากรท่ีผานการ
อบรมหรือผานการทดสอบความรูจาก
กระทรวงสาธารณสุข องคกรวิชาชีพ หรือ 
สถาบันทางวิชาการ 
 

  
 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 358 | P a g e  
 



ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
12 การตรวจประเมิน

สภาพแวดลอมการทํางาน 
แกหนวยงานในโรงพยาบาล
ดวยเครื่องมืออาชีวสุข
ศาสตร 

มีผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางานดวยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร และมี
หลักฐานแสดงแผนงาน/โครงการเฝาระวังสิ่ง
คุกคาม หรือเฝาระวังสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับ
ผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน 
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-ไมมีการตรวจ ประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางาน หรือไมมีการประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการตรวจ 
-มีการวางแผนกําหนดจุดตรวจวัด
สภาพแวดลอมการทํางาน 
-มีการดําเนินการเพ่ือตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน  
-นําขอมูลผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางานไปใชในการเฝาระวังสุขภาพ/โรค
จากการทํางาน 
 

  
 

13 การใหภูมิคุมกันตามปจจัย
เสี่ยงของงานแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

มีเอกสารแสดงการกําหนดกลุมเสี่ยง พรอมท้ัง
รายชื่อ และแผนกของผูไดรับวัคซีน โดยมีการ
ใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย 4 ชนิด 
ตามคําแนะนําการใหวัคซีนในบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค  
ไดแก วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ โรคไวรัส
ตับอักเสบบี วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-คางทูม-
หัดเยอรมัน และวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส  
ใหแกบุคลากรกลุมเสี่ยง   โดยมีการติดตามผล 
หรืออาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจากการไดรับ
วัคซีนของบุคลากรดังกลาว 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการใหภูมิคุมกันตามปจจัยเสี่ยงของงาน
แกบุคลากรในโรงพยาบาล 
-มีการกําหนดกลุมเสี่ยงตามชนิดของวัคซีน
พ้ืนฐานท่ีจําเปน และใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปน
อยางนอย 2 ชนิด 
-มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย 2 
ชนิดและครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง 
-มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนครบ 4 ชนิด
และครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง รวมท้ังมีการ
ติดตามผล หรืออาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจาก
การไดรับวัคซีนของบุคลากรดังกลาว 
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14 การควบคุมคุณภาพการเก็บ 

สิ่งสงตรวจทางชีวภาพและ
การรายงานผลการตรวจตาม
หลักวิชาการ 
 

มีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ  การนําสง
ตัวอยางทางชีวภาพท้ังกลุมบุคลากรทาง
การแพทยในโรงพยาบาล  และผูประกอบ
อาชีพภายนอก (เพ่ือวิเคราะหหาสารเคมี/เมตา
โบไลทของสารเคมีในเลือด ปสสาวะ ฯลฯ) 
ตามแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ และนําสง
หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
เชน ISO/IEC 17025, ISO 15189, มาตรฐาน
สมาคมเทคนิคการแพทย ฯลฯ โดยมีเอกสาร  
อางอิงหรือแนวทางทางวิชาการท่ีใช รวมท้ังมี
เอกสารรับรองมาตรฐานคุณภาพของ
หองปฏิบัติการทุกพารามิเตอรของสารเคมีท่ีสง
ตรวจ 
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-ไมมีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ 
-จัดทํา/จัดหาแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ              
เพ่ือจัดเก็บ นําสง สิ่งสงตรวจทางชีวภาพ และ
รายงานผล 
-มีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ ตามแนวทาง
ปฏิบัติทางวิชาการ และนําสงหองปฏิบัติการท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
-มีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ ตามแนวทาง
ปฏิบัติทางวิชาการ และนําสงหองปฏิบัติการท่ี
ไดรับการรับรองมาตรฐานทุกพารามิเตอรของ
สารเคมีท่ีสงตรวจ   

  
 

15 การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ของบุคลากร 
  

มีรายงานสถานการณผลการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยง   ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไปและผล
การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานแผนกเสี่ยง 
วิ เคราะหและเชื่อมโยงระหวางขอมูลดาน
สุ ขภาพและสภาพแวดล อมการ ทํ า งาน 
ตอเนื่องกันอยางนอย  3 ป  โดยอาจพิจารณา
ใชตามแบบ RAH 06 ของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 

0 
 
 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดทํารายงาน 
-มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและสภาพแวดลอม 
การทํางานของบุคลากรไมตอเนื่อง 3 ป 
-มีผลการตรวจสุขภาพและสภาพแวดลอมการ
ทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง 3 ป 
-มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและผลการ
ตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน ตอเนื่องกัน
อยางนอย  3 ป รวมท้ังมีการวิเคราะห 
เปรียบเทียบและเชื่อมโยงระหวางขอมูลดาน
สุขภาพและสภาพแวดลอมการทํางาน 

 (สอบทวนเอกสาร) 
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16 การจัดทําคูมือ/แนวทาง

ปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

มีคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย
ในการทํางาน   โดยมีหลักฐานแสดงการ
ทบทวน  ปรับปรุงเนื้อหาของคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยฯอยางนอย1 
เรื่อง ปละครั้ง 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางาน 
-มีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน  
-มีการทบทวน คูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางาน 
-นําผลการทบทวนมาปรับปรุงเนื้อหาของคูมือ/
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเปนปจจุบัน   

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

17 โรงพยาบาลจัดเตรียมความ
พรอมและตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

จัดทํา/รวมจัดทําแผน รวมท้ังการซอมเพ่ือ
เตรียมความพรอมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินดานอา
ชีวอนามัย และความปลอดภัย เชน มีการ
ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ 
เตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉินดานสารเคมี
หรือรังสี ฯลฯ พรอมท้ังสื่อสารแผนให
หนวยงานท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาลรับทราบ 

 

0 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
-รวมหรือจัดทําแผนการฝกซอม และฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง  พรอมสรุปรายงาน 
-รวมหรือจัดทําแผนเตรียมความพรอมภาวะ
ฉุกเฉินดานสารเคมีหรือรังสีภายในโรงพยาบาล 
-มีการสื่อสารแผนเตรียมความพรอมภาวะ
ฉุกเฉินดานสารเคมีหรือรังสีใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของในโรงพยาบาลรับทราบ  

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
 

18 ความครอบคลุมของ 
การจัดการความเสี่ยงเม่ือ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ของโรงพยาบาลไมปลอดภัย 

มีหลักฐานแสดงการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีทํางานอยูในแผนกตางๆ 
ของโรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงครอบคลุมทุก
แผนก (ภายในระยะเวลา 3 ป) 

0 
 
1 
 
 

-ไมมีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล 
-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
แผนก-เสี่ยง  แตยังไมครบท้ัง 12 แผนกเสี่ยงท่ี
สําคัญ 

 (สอบทวนเอกสาร) 
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2 
 
3 

-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานครบท้ัง  
12 แผนกเสี่ยงท่ีสําคัญ 
-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
แผนกตางๆ ของโรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยง
ระดับ ปานกลางข้ึนไปครอบคลุมทุกแผนก 
 

19 อัตราความถ่ีของการ
บาดเจ็บจากการทํางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
 
 

พิจารณาจากอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจาก
การทํางาน (Injury  Frequency Rate : IFR)
ของบุคลากรในโรงพยาบาล คํานวณจาก สูตร 
IFR = (จํานวนครั้งท่ีบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บ
จากการทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนดตามป
ปฏิทิน/ จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังสิ้นของ
บุคลากรในหนวยงานนั้น ในชวงเวลาเดียวกัน) 
x1,000,000 หนวยวัด เปนครั้งตอลานชั่วโมง
การทํางาน โดยนับจํานวนครั้งของเหตุการณ
ท้ังหยุดงานและไมหยุดงาน  
(หมายเหตุ: การคิดชั่วโมงการทํางานของ
บุคลากร = 1,680 ชั่วโมง/ป/คน   อางอิงจาก
การคํานวณ FTE) 
 
 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเก็บขอมูลอัตราความถ่ีของการ
บาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร
มากกวา 30 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน   
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร 
16  ถึง 30 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน   
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
0 ถึง 15 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน 
 

 (สอบทวนเอกสาร) 
 
  IFR = X * 1,000,000  
       1,680 * จํานวน
บุคลากร 
   

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 10-19 (X) = ผลลัพธ={(X)/30} x 100 =………………..%  
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 องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก   
 3.1 กระบวนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีทํางาน   

20 การเดินสํารวจสถาน
ประกอบ การ หรือสถานท่ี
ทํางาน เพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

มีรายงานผลการเดินสํารวจและประเมินความ
เสี่ยงจากการทํางานของลูกจางในสถาน
ประกอบการ  หรือสถานท่ีทํางาน   เชน แบบ
สํารวจสถานประกอบการของสํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพฯ โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี หรือแบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีแสดงขอมูลการจัด
ระดับความเสี่ยง พรอมท้ังมีรายงานสรุปท่ี
แสดงถึงการใหขอเสนอแนะทางวิชาการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแกสถานประกอบการ  
หรือสถานท่ีทํางาน  
เสนอแนะ 
(พิจารณาการสํารวจสถานประกอบการท่ีมี
ลูกจ า ง เปนแรงงานต า งด าว ใน พ้ืน ท่ี เขต
เศรษฐกิจพิเศษ)   

0 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเดินสํารวจ  
-มีการเดินสํารวจสถานประกอบการ หรือ
สถานท่ีทํางาน  
-มีการเดินสํารวจสถานประกอบการหรือ
สถานท่ีทํางาน และมีการประเมินความเสี่ยง   
-ให คําแนะนํา/ร วมดํา เนินการกับสถาน -
ประกอบการ/เครือขายท่ีเ ก่ียวของในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง พรอม
จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง   
 

 (สอบทวนเอกสาร) 

21 การจัดบริการสรางเสริม
สุขภาพโดยการวางแผน 
และออกแบบโปรแกรมสราง
เสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการ 

มีรายงาน หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงความจําเปน
ของการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ  และ
จัดบริการสรางเสริมสุขภาพตามแผนหรือ
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของผูรับบริการ  โดยมีความ
โดดเดน เชน การมีสวนรวมจากกลุมเปาหมาย
ในพ้ืนท่ี การมีนวัตกรรมตางๆ เปนตน 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 
-ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายเพ่ือ
นํามาวางแผนการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ   
-จัดบริการสรางเสริมสุขภาพตามแผนและ 
โปรแกรมท่ีสอดคลองกับสภาวะสุขภาพ และ
ความตองการของผูรับบริการ 
-จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีความโดด

 (สอบทวนเอกสาร) 
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เดน เชน การมีสวนรวมจากกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ีการมีนวัตกรรมตางๆ 

22 การสนับสนุนใหสถาน-
ประกอบการดําเนินการ 
คัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ี
สงสัยโรคจากการทํางาน
มายังหนวยใหบริการอาชีวอ
นามัยของโรงพยาบาล 
  

มีแนวปฏิบัติใหสถานประกอบการมีการคัด
กรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัย โรคจากการ
ทํางานมายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล  
มีการสนับสนุนสถานประกอบการในการคัด
กรอง สงตอ ฯ เชน การจัดประชุม/อบรมการ
วิธีการดําเนินงานคัดกรองสงตอ โดยมีรายชื่อ
สถานประกอบการ และเอกสารแสดงจาํนวน
ลูกจางท่ีสถานประกอบการสงตัวมาเพ่ือการ
วินิจฉัย/รักษาโรคจากการทํางาน 

0 
1 
 
 
 
2 
 

 
 

3 

-ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
-มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหสถาน-
ประกอบการ มีการคัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ี
สงสัยโรคจากการทํางานมายังหนวยใหบริการ
ของโรงพยาบาล  
-มีการสนับสนุนใหสถานประกอบการมีการคัด
กรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัยเกิดโรคจากการ
ทํางาน มายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล
อยางนอย 1 แหง 
-มีการขยายผลการดําเนินงานไปยังสถาน-
ประกอบการอ่ืนๆ อยางนอย 1 แหง และมีการ
ประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 (สอบทวนเอกสาร) 

 3.2 การเฝาระวัง  สอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม     
23 การเก็บรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย
สําหรับการดําเนินงาน
จัดบริการอาชีว-อนามัย 

มีเอกสาร/หลักฐานแสดงถึงขอมูลพ้ืนฐานดาน 
อาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล  
ผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี เชน 
แรงงานในระบบ และหรือ แรงงานนอกระบบ 
โดยขอมูลพ้ืนฐานควรประกอบดวย 
- ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
ควรประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของ
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3 

- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัย  
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอ
นามัยสําหรับเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอ
นามัยสําหรับผูประกอบอาชีพกลุม อ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอ

 (สอบทวนเอกสาร) 
 
 

  

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 364 | P a g e  
 



ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
โรงพยาบาล จํานวนบคุลากร สิ่งคุกคามตอ
สุขภาพในแผนกตางๆ สภาวะสุขภาพ
เจาหนาท่ีในโรงพยาบาล สถิติการเจ็บปวยดวย
โรคและการบาดเจ็บจากการทํางานของ
บุคลากร  เปนตน 
-  ขอมูลพ้ืนฐานผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล เชน ประเภท
กิจการ ท่ีตั้ง จํานวน ขนาดของสถาน
ประกอบการ จํานวนลูกจาง ประเภทของสิ่ง
คุกคามหลักๆ  
- จํานวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูในเขตความ
รับผิดชอบ  กลุมอาชีพหลักๆ เปนตน 
เสนอแนะ 
(ใหขอเสนอแนะในการรวบรวมขอมูลแรงาน
ตางดาว ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ) 

นามัยสําหรับผูประกอบอาชีพ คลอบคลุมท้ัง
บุคลากรในโรงพยาบาล แรงงานในระบบ และ
แรงงานนอกระบบ 

24 การเฝาระวังสุขภาพและการ
เฝาระวังสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ของลูกจางในสถาน-
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 
ตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ี    

มีโครงการเฝาระวังโรคจากการทํางานท่ีเปน
ปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี อยางนอย 1 โครงการ        
(การเฝาระวังทางสุขภาพคือ การเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางาน เชน           
การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และการเฝา
ระวังสิ่งคุกคาม อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป 
และมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ) โดยมี
การวิเคราะหและจัดทํารายงานการเฝาระวัง

0 
 
1 
 
2 
 
 
 

-ไมมีการเฝาระวังสุขภาพและการเฝาระวัง 
สิ่งคุกคาม 
-มีสถานการณโรคจากการทํางานท่ีเปนปญหา
สําคัญในพ้ืนท่ี 
-จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมการเฝา
ระวังสุขภาพและการเฝาระวังสิ่งคุกคามท่ีเปน
ปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี 
 

 (สอบทวนเอกสาร) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
สุขภาพและการเฝาระวังสิ่งคุกคาม 
(เฝาระวังกลุมผูประกอบอาชีพภายนอก) 

3 -วิเคราะห จัดทํารายงานการเฝาระวังสุขภาพ 
และการเฝาระวังสิ่งคุกคามอยางตอเนื่องอยาง
นอย 3 ป 

25 การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุ
จากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

มีรายงานการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม กรณีเกิดเหตุ
ท้ังภายในและหรือภายนอกโรงพยาบาล  โดย
มีการจัดทํารายงานการสอบสวนโรคและ
เผยแพรขอมูลไปยังสสจ.และหนวยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ผานชองทางตางๆ  เชนการประชุม
คณะทํางานท่ีเก่ียวของ  เวทีวิชาการ วารสาร  
เว็บไซตฯลฯ เพ่ือนําไปสูการปองกันควบคุม
โรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม (พิจารณาเหตุการณยอนหลัง 3 ป)   
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-ไมมีการดําเนินการ 
 -มีแนวทางการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม กรณีเกิดเหตุ
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
-มีการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
หรือโรคจากสิ่งแวดลอม กรณีเกิดเหตุภายใน
หรือนอกโรงพยาบาล   
-มีการจัดทํารายงานการสอบสวนโรคและ
เผยแพรขอมูลไปยัง สสจ. และหนวยอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน)  

 
  
  

26 จํานวนผูรับบริการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางาน 

มีหลักฐานท่ีแสดงจํานวนผูรับบริการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางานเพ่ิมข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมาและ
มีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผูรับบริการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
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-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยงจากการทํางานลดลงเ ม่ือเทียบกับกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ยงจากการทํางานเทาเดิมเม่ือเทียบกับกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัย
เสี่ ยงจากการทํางาน เ พ่ิมข้ึน เ ม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา และมีการดําเนินการเพ่ือ

 (สอบทวนเอกสาร) 
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เพ่ิมผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน 

27 จํานวนสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางานท่ีไดรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิง
รุก 

มีหลักฐานท่ีแสดงจํานวนสถานประกอบการ 
ท่ีไดรับบริการอาชีวอนามัยแตละป
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมาและมี
การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสถาน
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 
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-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยลดลงเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ี
ผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยเทาเดิมเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป
ท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป
ท่ีผานมา และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวน
สถานประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 
 

 (สอบทวนเอกสาร) 

28 การจัดบริการอาชีวอนามัย
ดานสงเสริม ปองกันในสถาน
ประกอบการหรือสถานท่ี
ทํางานครบวงจร 

มีหลักฐาน เอกสารแสดงถึงคุณภาพการดําเนินงาน
จัดบริการอาชีวอนามัย ดานสงเสริม ปองกัน ในสถาน
ประกอบการ หรือสถานท่ีทํางาน  ท่ีครอบคลุม 
ประเด็นสําคัญดังนี้  
-การเดินสํารวจ  การประเมิน  การจัดระดับความเสี่ยง  
สื่อสารความเสี่ยงและการใหขอเสนอแนะในการจัดการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 
-การจัดทํารายการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงให
เหมาะกับความเสี่ยง และมีการจัดบริการตรวจสุขภาพ
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-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ หรือสถานท่ีทํางานแตไม
ครอบคลุมประเด็น 
-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกันในสถานประกอบการหรือสถานท่ี
ทํางานครบวงจร อยางนอย 2 แหง  
-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกันในสถานประกอบการหรือสถานท่ี
ทํางานครบวงจร 3-5 แหง 

 (สอบทวนเอกสาร) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
(ท่ัวไปและตามปจจัยเสี่ยง) โดยมีการวิเคราะหผลการ
ตรวจสุขภาพดังกลาว  
-การจัดโปรแกรมโดยบูรณาการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยกับการสงเสริมสุขภาพองครวมใหเหมาะสม
กับสภาวะสุขภาพและความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม
การทํางาน 
-การสนับสนุนใหสถานประกอบการมีการคัดกรองหรือ
สงตอผูสงสัยจะเกิดโรคจากการทํางาน มายั ง
โรงพยาบาล 
-การสนับสนุนใหสถานประกอบการมีการดําเนินงาน
บริหารจัดการผูปวยกอนกลับเขาทํางานหลังการ
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ Return to Work เชน  การ
กําหนดนโยบายการทํา RTW   การกําหนดผู
ประสานงาน RTW  หรือ  มีการสงผูปวยเขารับการ
ประเมินท่ีโรงพยาบาล  หรือสถานประกอบการมีการ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานท่ีเหมาะสมกับการเจ็บปวย
หรือบาดเจ็บจากการทํางาน  
 
 
 
 
 

3 -มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกัน ในสถานประกอบการหรือสถานท่ี
ทํางานครบวงจร 6 แหงข้ึนไป 

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 20-28 (X) = ผลลัพธ = {(X)/27 } x 100 =………………..%  
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
 องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรับ การประเมิน  การวินิจฉัย  การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการฟนฟู

สมรรถภาพ  
29 การพัฒนาการเขาถึงบริการ 

อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง
และจัดทําแนวปฏิบัติในการ
เขารับบริการ 

มีการจัดทําแนวทางในการเขารับบริการ/
ข้ันตอนการเขารับบริการ และมีการ
ประชาสัมพันธ แกกลุมเปาหมาย ผานชองทาง
ตางๆ โดยมีหลักฐานแสดงการทบทวน 
ประเมินและปรับปรุงกระบวนการเขาถึง
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
เสนอแนะ 
(ใหขอเสนอแนะ พิจารณาการจัดทําแนวทางการ
เขารับบริการ 3 ภาษา คือ พมา กัมพูชา และลาว 
ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและควรมีลามเพ่ือสื่อ
ภาษาในกรณีมีการใหบริการแรงงานตางดาว
จํานวนมาก) 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/ข้ันตอนการ
เขารับบริการ  
-มีแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/ข้ันตอนการเขา
รับบริการ 
-มีการประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมาย ผานชองทาง
ตางๆ  
-มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวน
เขา ถึงบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

30 เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร
พ้ืนฐานพรอมใชงาน  

โรงพยาบาลมีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร
พ้ืนฐาน (เครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน  
เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น  และ
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด) ท่ีไดมาตรฐาน
พรอมใชงานครบทุกตัว และไดรับการสอบ
เทียบจากหนวยงานท่ีไดรับการรับรองตาม
ระยะเวลา โดยตองมีเอกสารรับรองการสอบ
เทียบของเครื่องตรวจสมรรถภาพการไดยิน 
สอบเทียบอยางนอย 2 ป/ครั้ง สําหรับ

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน   
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน   
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานไมครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และ
ไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลา 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดจะตองมีอุปกรณ 
สําหรับการปรับเทียบความถูกตองกอนการใช
งานทุกครั้ง  (กระบอกสูบปรับเทียบ) 

31 เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร
พ้ืนฐานพรอมใชงาน  

โรงพยาบาลมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
(เครื่องวัดระดับความเขมของแสง เครื่องวัด
ระดับความดังเสียง และเครื่องวัดระดับความ
รอน (ดัชน ีWBGT)) ท่ีไดมาตรฐานพรอมใช
งานครบทุกเครื่องและไดรับการสอบเทียบกับ
หนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรอง   ตาม
ระยะเวลาอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตาม
คูมือท่ีผูผลิตกําหนดไว โดยตองแสดงเอกสาร
รับรองการสอบเทียบ 

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน   
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานไมครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และ
ไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลา  

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

32 การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางาน เปนไปตาม
มาตรฐาน  

มีแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องมือประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจ
ประเมินสภาพแวดลอมการทํางานท่ีได
มาตรฐาน  เชน คูมือการใชเครื่องมืออาชีวสุข
ศาสตรของ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
ฯ สถาบันการศึกษา  กระทรวงแรงงาน  
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ  เอกสาร
วิชาการจากตางประเทศ โดยบุคลากรจาก
หนวยงานสังกัดกองวิศวกรรมการแพทย หรือ
ผูท่ีผานการอบรม/อบรมฟนฟูจากกระทรวง

0 
 
1 
 
2 
 
 
 
 
3 

-ไมมีการควบคุมคุณภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน 
-มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจ
ประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน 
-มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานจาก
หนวยงานสังกัดกองวิศวกรรมการแพทย หรือผู
ผานการอบรม/อบรมฟนฟูจากกระทรวง
สาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานโดยบุคลากร

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
สาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ ใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรือคุณวุฒิในสาขาอาชี
วอนามัย และความปลอดภัย   

ท่ีมีคุณวุฒิสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  

33 การคัดกรองผูปวยหรือผู
สงสัยโรคจากการทํางาน 
และโรคจากสิ่งแวดลอม 

มีแนวทาง และคัดกรองผูปวย/ผูท่ีสงสัยโรค
จากการทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางท่ีกําหนด มีหลักฐานท่ีแสดงถึง
จํานวน/โรคของผูท่ีไดรับ การคัดกรอง  และ
รายชื่อหนวยงานในโรงพยาบาลท่ีสงตอมายัง
หนวยบริการอาชีวอนามัย 
เสนอแนะ  
(จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานตางดาว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : One stop service 
กรณีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
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2 
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-ไมมีการคัดกรอง 
-มีแนวทางคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจาก
การทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการประสานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ี
กําหนด 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

34 การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค
จากการทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

มีหลักฐานแสดงถึงจํานวน ชนิดของโรคจาก
การทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอม มี
หลักฐานแสดงการบันทึกรายงานขอมูลโรค
จากการทํางานตาม ICD-10 ขอมูลจาก 43 
แฟม และรายงานการเฝาระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ รวมท้ังมีการตรวจยืนยัน การ
วินิจฉัยโรค รักษาโรคจากการทํางาน และโรค
จากสิ่งแวดลอมโดยมีการเก็บขอมูลจากเวช
ระเบียนผูปวย 
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2 
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-ไมมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากทํางาน 
-มีแนวทางข้ันตอนและเอกสารบันทึก สําหรับ
การวินิจฉัยรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 
-มีการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทํางานและ
โรคจากสิ่งแวดลอมฯ ตามแนวทางการวินิจฉัย 
ตามท่ีกําหนดไว 
-มีการบันทึกขอมูลโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอมตาม ICD-10 และรายงานการเฝาระวัง
โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
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 สิ่งแวดลอม ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  

35 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 
โรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
  

มีแนวปฏิบัติการและมีการจัดบริการ/ประสาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค/อุบัติเหตุจาก
การทํางาน โดยมีหลักฐานแสดงถึงจํานวน/
ชนิดของโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน
ของผูปวยท่ีมารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ใน
รอบระยะเวลา 3 ป 

0 
1 
 
2 
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-ไมมีการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ  
-มีแนวปฏิบัติการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน  
-มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน กับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ   
-มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย โดยมีการติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

36 การประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพการทํางาน 
จากโรคหรืออุบัติเหตุตาม
แนวทางของสํานักงาน
กองทุนเงินทดแทน 
 

มีแนวปฏิบัติการและการใหบริการการประเมิน
การสูญเสียสมรรถภาพโดยมีหลักฐานท่ีแสดง    
ถึงจํานวนของผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางานท่ีไดรับการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพการทํางาน  โดยมีรายงานการ
ติดตามผูปวยท่ีไดรับการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพจากการทํางานอยางตอเนื่อง ใน
รอบระยะเวลา 3 ป 

0 
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2 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-มีแนวปฏิบัติการใหบริการการประเมินการ
สูญเสียสมรรถภาพ 
-มีการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพการ
ทํางาน 
-ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ ในการรับสิทธิ
ประโยชนทางกฎหมายและเหมาะสมกับ
สภาวะของผูปวย 

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

37 การบริหารจัดการประเมิน
และดูแลผูปวยกอนกลับเขา
ทํางาน (Return to work 
management ) 

มีหลักฐานแสดงรายชื่อผูปวยท่ีไดรับการ
ประเมินสภาวะสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน   
(Return to work) ในบุคลากรโรงพยาบาล 
หรือผูประกอบอาชีพภายนอก และมีการ
ประสานกับผูท่ีเก่ียวของ  เชน แพทยเจาของ
ไข  พยาบาลท่ีดูแล  นักกายภาพบําบัดฯ ใน

0 
1 
 
 
2 
 

-ไมมีการดําเนินการ 
 -มีแนวทางการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพผูปวยกอนกลับเขา
ทํางาน 
-มีการดําเนินการประเมินสภาวะสุขภาพกอน
กลับเขาทํางาน และใหขอเสนอแนะแก

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 
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การประเมินเบื้องตน พรอมท้ังติดตามเพ่ือ
ประเมินสภาวะสุขภาพกายและจิตของลูกจาง 
และมีรายงานสรุปผลการเยี่ยมติดตามผูปวย
ภายหลังการกลับเขาทํางาน 
(ในรอบระยะเวลา 3 ปยอนหลัง) 

 
 
3 

นายจาง/ผูแทน/หัวหนางานและผูปวย  รวมท้ัง
แจงผลการประเมินใหสถานประกอบการทราบ 
-มีการติดตามเพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพกาย
และจิตของลูกจาง  และสรุปผลการเยี่ยม
ติดตาม 

38 การดูแล รักษา และติดตาม
ผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน หรือโรคจาก
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  
ท่ีบาน/สถานประกอบการ 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงจํานวนผูปวยโรค/อุบัติเหตุ
ท้ังจากการทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
การติดตามท่ีบาน หรือสถานประกอบการ จาก
การประสาน ติดตามกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของ
ในโรงพยาบาล และในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลผูปวย
อยางตอเนื่อง กลับมารับการรักษาตอเนื่อง 
(พิจารณาผูประกอบอาชีพภายนอก รพ. อาจ
ดําเนินการโดยศูนย Home health care ของ 
รพ.) 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการติดตามผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษา
ตอเนื่อง     
-มีการประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของใน
โรงพยาบาลเพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง    
-มีการติดตามผูปวยท่ีบาน/สถานประกอบการ 
หรือประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีเพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง  

 (สอบทวนเอกสาร+ลงพ้ืนท่ี
หนางาน) 

39 การประเมินความพึงพอใจ  
การรับขอมูลปอนกลับ  
การนํามาปรับปรุง 

มีหลักฐานประเมินและวิเคราะหขอมูลความ
พึงพอใจผูรับบริการท้ังเชิงรุก เชิงรับ เพ่ือมา
ปรับปรุงการใหบริการอาชีวอนามัย 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการเชิง
รุกเชิงรับ 
-มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการงาน
จัดบริการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ   
-มีการประเมินและวิเคราะหขอมูลความพึง
พอใจของผูรับบริการ ท้ังงานจัดบริการท้ังเชิง
รุก  เชิงรับ   
-มีการนําผลการวิ เคราะหมาปรับปรุงการ
ใหบริการอาชีวอนามัย 

 (สอบทวนเอกสาร) 
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40 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับ

การซักประวัติเพ่ือคัดกรอง
โรคจากการทํางาน และโรค
จากสิ่งแวดลอม 
 
 

มีหลักฐานท่ีแสดงจํานวนผูไดรับการคัดกรอง
โรคจากการทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
ดวยการซักประวัติตามแบบฟอรม  เพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา  และ
และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ีไดรับ
การคัดกรองโรคจากการทํางาน 
 
 

0 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 
หรือโรคจากสิ่งแวดลอม ลดลง เม่ือเทียบกับป
ท่ีผานมา 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 
และโรคจากสิ่งแวดลอม เทาเดิม เม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 
และโรคจากสิ่งแวดลอม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ท่ีผานมา และมีการดําเนินการเพ่ือ
เพ่ิมจํานวนผูท่ีไดรับการคัดกรองโรคจากการ
ทํางาน 

 (สอบทวนเอกสาร) 

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 29-40 (X) = ผลลัพธ={(X)/36} x 100   =………………..%  

 องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอม   
41 การคัดกรองผูปวยหรือผูท่ี

อาจไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
 

มีแนวทางการคัดกรอง และทําการคัดกรอง
ผูปวยหรือผูท่ีอาจไดรับผลกระทบตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม ตามแนวทางท่ีกําหนด
และมีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการ   
คัดกรองผูปวยเพ่ือติดตาม/เยี่ยมบาน /สงตอ 
เพ่ือการรักษา 
(พิจารณาการคัดกรองเชิงรุก) 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีแนวทางการคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
-มีแนวทางคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบ
จากมลพิษสิ่งแวดลอมตามปญหาในพ้ืนท่ี 
-มีการคัดกรองผูปวย หรือผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ี
กําหนด 
-มีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการคัดกรอง 
และคืนหรือแจงขอมูลผลการตรวจคัดกรองแก
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

42 การติดตามผูปวยโรค/ผู
สงสัย โรคจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมหรือโรคท่ี
เก่ียวเนื่อง 

มีแนวทาง/แผนการติดตามผูปวย และทําการ
ติดตาม/เยี่ยมบานหรือมีการนัดหมายใหผูปวย
มารับการรักษาตอเนื่อง และมีการสรุปหรือ
บันทึกผลการติดตามผูปวย 

0 
1 
2 
 
 

 
 

3 

-ไมมีแนวทาง/แผนการติดตามผูปวย 
-มีการจัดทําแนวทาง/แผนการติดตามผูปวย 
-มีการติดตาม/เยี่ยมบานหรือมีการนัดหมายให
ผูปวยมารับการรักษาตอเนื่องและประสานงาน
สงกลับขอมูลใหหนวยบริการในพ้ืนท่ีดูแลอยาง
ตอเนื่องพรอมการบันทึกขอมูลการติดตาม/เยี่ยม
บาน 
-สรุปรายงานผลการติดตามติดตาม/เยี่ยมบาน
และนําเสนอแกผูบริหารทราบ 

  

43 การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่ ง แ วดล อม ท่ี อา จส ง ผ ล
กระทบตอสุขภาพ (ขอมูลสิ่ง
คุกคามดานสิ่งแวดลอม) 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม โดยทําการสํารวจตามแบบฟอรม 
Env-Med หรือแบบฟอรมอ่ืนๆ หรือรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาก
ขอมูลไมเพียงพอใหเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
เพ่ิมเติม โดยสามารถจัดทําเปนแฟมขอมูลหรือ
รูปแบบอ่ืน มีการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหาสิ่งแวดลอม พรอมมีการรายงาน/
นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือจัดทําแผนงานหรือ
โครงการแกไขปญหา  

0 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 

-ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
-มีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
-รวมหรือดําเนินการจัดทําสถานการณและ
จัดลําดับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน 
-มีการนําเสนอ หรือรายงานตอผูบริหาร เพ่ือ
จัดทําแผนงานหรือโครงการแกไขปญหาตอไป 

  

44 การเฝาระวังทางสุขภาพ 
ตามปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี (ขอมูล

มีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพโดยใช
ขอมูลการเจ็บปวยหรืออาการท่ีเก่ียวของกับ
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ซ่ึงขอมูลดังกลาว

0 
 
1 

-ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
-มีการรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตามปจจัย
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ดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบ
จากสิ่งคุกคามดานมลพิษ
สิ่งแวดลอม) 

ไดมาจากการเฝาระวังทางสุขภาพเชิงรุก ไดแก 
ขอมูลอาการหรืออาการแสดงท่ีเก่ียวของกับ
ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมจากการออก
สํารวจ และขอมูลจากการเฝาระวังทางสุขภาพ
เชิงรับ ไดแก ขอมูลโรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
มลพิษในสิ่งแวดลอมท่ีไดจากสถานบริการ
สาธารณสุข หรือจากฐานขอมูล ICD10 ขอมูล
จาก 43 แฟม หรือระบบรายงานอ่ืนๆ 
- มีการจัดทําแผนและดําเนินการเฝาระวัง
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยง อยางตอเนื่อง   
-ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห ผู บ ริ ห า ร /
คณะกรรมการในพ้ืนท่ี/หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทราบ 

 
2 
 
3 

เสี่ยงดานมลพิษสิ่งแวดลอม  
-มีการวางแผนและดําเนินการเฝาระวังสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยงอยางตอเนื่อง   
-สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพ
พรอมท้ังรายงานใหผูบริหาร/คณะกรรมการใน
พ้ืนท่ี/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 

45 การสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม แก
ประชาชน บุคลากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
การปองกันและแกไขปญหา 

มีแนวทาง รูปแบบ ชองทางในการสื่อสาร
ความเสี่ยงดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมท่ี
ถูกตองและเหมาะสมใหกับผูท่ีเก่ียวของ เชน 
การฝกอบรมใหความรู การทําปายสื่อสาร
ความเสี่ยง การจัดนิทรรศการ ตลอดจนการ
สื่อสาร ผานสื่อตางๆ พรอมท้ังมีการสรุปและ
ประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยง และปรับปรุง
กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการสื่อสารความเสี่ยง 
-มีแนวทาง รูปแบบ ชองทาง การสื่อสารความ
เสี่ยงใหแกประชาชน ผูท่ีเก่ียวของ 
-มีการสื่อสารความเสี่ยงใหแกประชาชนผู ท่ี
เก่ียวของ 
-มีการประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงหรือ
ความพึงพอใจหรือประเมินการรับรูอยางนอย 1 
กิจกรรมตอป หรือปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร
ความเสี่ยงใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
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46 การจัดเตรียมความพรอมใน

การรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
มลพิษสิ่งแวดลอมตามความ
เสี่ยงในพ้ืนท่ี 

มีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน เชนปญหาหมอกควัน ปญหา
สารเคมีรั่วไหลออกสูชุมชน โรงงานเกิดเพลิง
ไหม ฯลฯ และมีการเตรียมพรอมดานอุปกรณ/
เครื่องมือ เชน อุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล รายชื่อสําหรับการติดตอ
ผูเชี่ยวชาญหนวยงานท่ีเก่ียวของ  แหลงขอมูล
สืบคนสารเคมี ฯลฯรวมท้ังมีการซอมแผน (ท่ี
เปนปญหาสําคัญของพ้ืนท่ีอยางใดอยางหนึ่ง) 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

0 
1 
 
 
2 

 
 

3 

-ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
-จัดทําหรือรวมจัดทําแผนเตรียมความพรอมใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
มลพิษสิ่งแวดลอม 
-ฝ ก ซ อ มห รื อ ร ว มฝ ก ซ อ มต ามแผน เ พ่ื อ
เตรียมพรอมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 
-จัดทํารายงานการฝกซอม กรณีรวมฝกซอมกับ
หนวยงานภายนอกใหมีสําเนาขอมูลสรุปผลการ
ฝกซอมนั้น 

  

47 การมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทําหรือรวม
ดําเนินการ EIA/EHIA/HIA 
หรือ รวมจัดการประเด็น
ปญหาสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

มีสวนรวมในกระบวนการจัดทําหรือรวม
ดําเนินการ EIA/EHIA/HIA หรือ รวมจัดการ
ประเด็นปญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม     
/เหตุรองเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เชน สนับสนุนขอมูลสุขภาพ หรือ
เขารวมประชุมเพ่ือใหขอคิดเห็น ฯลฯ โดย
พิจารณาจากหลักฐานตางๆ เชน หนังสือเชิญ
เขารวมประชุม/ใหความเห็น หรือ ภาพถาย
กิจกรรม หรือหนังสือขออนุเคราะหขอมูล
สุขภาพของประชาชนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือ
ใชประกอบการประเมิน EIA/EHIA/HIA หรือ 
ใช ในการจัดการปญหาสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม/เหตุรองเรียนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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- ไมมีสวนรวมหรือมีการสนับสนุนขอมูลเพ่ือ
การประเมินผลกระทบฯ 
- มีการสนับสนุนขอมูลหรือใหขอมูลสถานะ
สุ ข ภ า พ เ พ่ื อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร 
EIA/EHIA/HIA หรือ มีผูแทนของโรงพยาบาล
เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานในการจัดการ
ปญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม  
- มีการรวมประชุมใหขอคิดเห็น เก่ียวกับขอมูล
ดานสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะ
เกิด ข้ึนจากการประกอบกิจการ หรือรวม
ดําเนินการจัดการประเด็นปญหา/เฝาระวัง
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนหรือลงบันทึกการ
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พรอมมีการสรุปขอมูลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญของแตละกิจกรรมท่ีได
ดํ า เนินงานในทะเบียนหรือบันทึกขอมูล
กิจกรรม 

สนับสนุนข อ มู ล เ พ่ือประกอบการจั ด ทํ า 
EIA/EHIA/HIA หรือกิจกรรมท่ีเขารวมเพ่ือ
จัดการปญหา/เฝาระวังสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 

48 การวิเคราะหและสรุปขอมูล
การเจ็บปวยและผลกระทบ
ตอสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมท้ังเชิงรับและเชิง
รุก 

มีการรวบรวมขอมูลสิ่งคุกคาม และ ขอมูลดาน
สุขภาพท่ีมีผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
พรอมท้ังวิเคราะหเปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ร ะหว า ง ข อ มู ล ด า นสุ ข ภ าพแล ะมล พิ ษ
สิ่งแวดลอมอยางนอย 3 ปติดตอกัน 
หมายเหตุ : ใหพิจารณากรณีมีการรวบรวม
ขอมูลไมถึง 3 ป แตมีการวิเคราะหเชื่อมโยงหา
สาเหตุเพ่ือจัดการปญหาได ก็ใหอยูในดุลพินิจ
ของกรรมการตรวจประเมิน 
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-ไมมีการรวบรวมขอมูล 
-มีการรวบรวมขอมูลสิ่งคุกคาม และ ขอมูล
ด า น สุ ข ภ า พ ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ม ล พิ ษ
สิ่งแวดลอม 
-มีการลงบันทึกขอมูลการเจ็บปวยในฐานขอมูล
เชิงรับหรือ ฐานขอมูลเชิงรุก/การเฝาระวัง และ
ขอมูลมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีตอเนื่องหรือตามท่ี
กําหนดในแผนการรวบรวมขอมูล อยางนอย 3 
ปติดตอกัน 
-มีการวิเคราะหเปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ร ะ ห ว า ง ข อ มู ล ด า นสุ ข ภ า พ แ ล ะ ม ล พิ ษ
สิ่งแวดลอม 

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 41-48 (X) = ผลลัพธ={(X)/24} x 100   =………………..%  
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        การพิจารณาใหคะแนนตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป   
คะแนน คําอธิบาย 

3 มีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะดังกลาวในประเด็นมาตรฐานดังกลาวอยางครบถวนสมบูรณ  มีความโดดเดน เริ่มมีการประเมินผล และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

2 มีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะดังกลาวในระดับเฉลี่ยเกือบครบถวนตามเกณฑท่ีระบุ  โดยมีการทํางานในลักษณะเครือขายการทํางานมากข้ึน  

1 เริ่มตนดําเนินการ โดยมีแผน หรือมีคุณลักษณะดังกลาวอยูบาง ในบางเรื่อง บางดานแตไมครบถวนท้ังหมดตามเกณฑท่ีระบุ 
0 ไมมีคุณลักษณะดังกลาว หรือไมไดดําเนินการในประเด็นท่ีระบุไวในเกณฑ  หรือมีการดําเนินงานท่ีนอยกวาความคาดหวังท่ีกําหนด 

 
        การพิจารณาคาคะแนนแตละองคประกอบตามมาตรฐานฯ ของโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป 

องคประกอบ จํานวนขอ คะแนนเต็ม วิธีการคํานวณคะแนน เกณฑผาน 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 

9 27 (คะแนนท่ีได/27) x100 80% 

องคประกอบท่ี 2  การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 10 30 (คะแนนท่ีได/30)x 100 80% 

องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแก  
ผูประกอบอาชีพภายนอก 

9 27 (คะแนนท่ีได/27)x 100 80% 

องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรับ  
การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสง
ตอ และการฟนฟูสมรรถภาพ  

12 36 (คะแนนท่ีได/36)x 100 80% 

องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม 8 24 (คะแนนท่ีได/24) x100 50%ข้ึนไป * 

รวม  48 150   
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 * หมายเหตุ 
 การแบงระดับโรงพยาบาลภายหลังจากการประเมิน 
  ระดับ  เริ่มตนพัฒนา  
   คะแนนตองผานองคประกอบท่ี 1-2 มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม และ การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับ 
 บุคลากรในโรงพยาบาล โดยมีคะแนนผานองคประกอบท่ี 1-2 รอยละ 80 
  ระดับ ดี    
  ตองผานองคประกอบท่ี 1-3 และ 5 มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคะแนนผาน
 องคประกอบท่ี 1 - 3 รอยละ 80 และคะแนนผานองคประกอบท่ี 5 รอยละ 50 
  ระดับ ดีมาก    
  ตองผานองคประกอบท่ี 1-3 และ 5 มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคะแนนผาน
 องคประกอบท่ี 1 - 3 รอยละ 80 และคะแนนผานองคประกอบท่ี 5 รอยละ 70 
  ระดับ   ดีเดน    
  ตองผานทุกองคประกอบท่ี 1-5  มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรับ  
 การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการฟนฟูสมรรถภาพ และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมโดยมีคะแนน
 ผานองคประกอบท่ี 1 - 5 รอยละ 80 ข้ึนไป 
                                     ตารางรอยละการผานเกณฑ  

ระดับ องคประกอบท่ี 1 องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 
เริ่มตนพัฒนา 80 80 - - - 

ด ี 80 80 80 - 50 
ดีมาก 80 80 80 - 70 
ดีเดน 80 80 80 80 80 
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เกณฑและแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 
 คําช้ีแจง   1. การใหคะแนน 3 ตองผานคะแนน 1 และ 2 มากอน ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดเปนอยางอ่ืน       
   2. รอบเวลาการพิจารณา 1 ป ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 

 องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 

 1.1 การนําองคกร 

01 ผูบริหารระดับสูงของ
โรงพยาบาลสนับสนนุการ
ดําเนินงานดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 

มีหลักฐานแสดงการกําหนดนโยบายการ
จัดบริการอาชีวอนามัยแก บุคลากรใน
โรงพยาบาล ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆในพ้ืนท่ี 
(กลุมผูประกอบอาชีพแรงงานในระบบ
ประกันสังคม แรงงานนอกระบบ กลุมผู
ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข) และ
การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือดูแล
สุขภาพประชาชนผูไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี อยางเปนลายลักษณอักษร 
ลงนามโดยผูบริหารคนปจจุบัน หรือระยะเวลา
ไมเกิน 3 ป โดยมีการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธนโยบายดังกลาวแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ
โดยผานชองทางตางๆ เชน ติดบอรด 
หนังสือเวียน เว็บไซต ฯลฯ 
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- ไมมีการกําหนดนโยบายดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการ
อาชีวอนามัย สําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลอยางเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดนโยบายดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย สําหรับบุคลากร
ในโรงพยาบาล ผูประกอบอาชีพกลุม
อ่ืนๆ อยางเปนลายลักษณอักษร 
- มีการกําหนดนโยบายการจัดบริการ
เวชกรรมสิ่งแวดลอมอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และมีการสื่อสารนโยบาย
ดังกลาวใหกับบุคลากรในโรงพยาบาล 
และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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 1.2 การจัดทําและประเมินผลแผนงานโครงการทางดานอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม   
02 การจัดทําแผนงานดาน 

อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมสอดคลองกับ
นโยบายของโรงพยาบาล
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  

มีการจัด ทําแผนปฏิบั ติการ เ พ่ือถ ายทอด
แผนงานดานอาชี วอนา มัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติ แผนงานระยะ 3-5 ป 
(กลุมบุคลากรในโรงพยาบาล กลุมผูประกอบ
อาชี พ อ่ื นๆ  แ ล ะประช าช น ท่ี อ า จ ได รั บ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม)  ท่ีจัดทํา
รวมกันระหวางหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ
ท้ั ง ภ า ย ใ นแ ละ ภ า ยน อก โ ร งพ ย า บ า ล ท่ี  
สอดคลองกับนโยบายของโรงพยาบาล   
 (พิจารณาใหขอเสนอแนะจัดทําแผนท่ีมี
ความสอดคลองกรณีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ) 
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- ไมมีการจัดทําแผนงาน   
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากร
ในโรงพยาบาล 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากร
ในโรงพยาบาลผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
หรือการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
เพ่ือดูแลประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําแผนงานระยะ 3 - 5 ปดาน
อาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ และ
ดานเวชกรรมสิ่งแวดลอม รวมกัน
ระหวางหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
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 1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล      
03 โครงสรางอัตรากําลังรองรับ

การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม  
 

มีโครงสรางอัตรากําลังของงานอาชีวอนามัย
ตามกรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข 
(กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม ) 
ห รื อจั ดตั้ ง เ ป น กลุ ม ง านอาชี ว เ ว ช กรรม  
ผูรับผิดชอบหลักมีวุฒิการศึกษาทางดานอาชีว  
อนามัย หรืออนามัยสิ่งแวดลอม หรือ 
สาธารณสุขศาสตร หรือผานการอบรมทางดาน
อาชีวอนามัย  พยาบาลผานการอบรมเฉพาะ
ทางอาชีวอนามัย หลักสูตร 60 ชม.นักวิชาการ
สาธารณสุข/อ่ืนๆ ท่ีผานการอบรมทางอาชีวอ
นามัยพ้ืนฐาน ผานหลักสูตรพ้ืนฐาน 
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- ไมมีผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัย   
- มีผูรับผิดชอบหลักงานดานอาชวีอนามัย 
หรือ เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- ผูรับผิดชอบหลักมีวุฒิการศึกษา
ทางดานอาชีวอนามัย หรืออนามัย
สิ่งแวดลอม หรือสาธารณสุขศาสตร 
หรือผานการอบรมทางดานอาชีวอนามัย
หรือ เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- มีผูรับผิดชอบหลักตามโครงสรางกลุม
งานบริการดานปฐมภูมิและองครวมของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือจัดตั้งเปนกลุม
งานอาชีวเวชกรรม 

  

04 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานอาชีวอนามัย
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม  

มีทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
(เขาประชุม หรือรับการอบรมท่ีมีการพัฒนา
องคความรู หรือศึกษาตอ) ดานอาชีวอนามัย
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอมและมีบุคลากรอยาง
นอย 1 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ในรอบ 3 
ป ท่ีผานมา 
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- ไมมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทางดานอาชีวอนามัย 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพทางดานเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ 
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05 การจัดการความรูดาน 

อาชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 

มีเอกสารแสดงหัวขอและวิธีการจัดการองคความรู
(KNOWLEDGE MANAGEMENT) ดานการจัดบริการอา
ชีว-อนามัยหรือเวชกรรมสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมท้ังมี
การจดบันทึกองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรูและ
มีขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีด ีอยางเชน รายงาน
การทบทวนหลังการทํางาน(After action review: AAR)  
หลังซอมดับเพลิง , case study, สุนทรียสนทนา 
(Dialogue), community of practice (CoP) ชุมชนนัก
ปฏิบัติ หรือ  เรื่องเลา เราพลัง(Story telling) ฯลฯ และ
มีการถายทอดองคความรูผานชองทางตางๆ  เชน ติด
บอรด หนังสือเวียน เว็บไซต ฯลฯ 
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- ไม มีการรวบรวมองคความรู และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร 
- มีการกําหนดหัวขอและวิธีการจัดการ
องคความรูดานการจัดบริการอาชีว-
อนามัยหรือเวชกรรมสิ่ งแวดลอม ท่ี
สําคัญ 
- มีการจดบันทึกองคความรู ท่ีไดจาก
การจัดการความรูและมีขอเสนอแนะ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีด ี
- มีการถายทอดองคความรูผานชองทาง
ตางๆ 

  

06 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานทางดานอาชีวอนามัย
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

มีการศึกษาวิจัย หรือการทํา R2R หรือ การ
สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือพัฒนา
งานทางดานอาชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายใน
หรือภายนอกโรงพยาบาลในข้ันตอนใดข้ันตอน
หนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัย หรือการศึกษา 
วิจัยโดยกลุมงานเอง  และมีการเผยแพรผลงาน
การศึกษาวิจัยโดยนําเสนอในเวทีวิชาการใน
ระดับจังหวัดข้ึนไป หรือ ตีพิมพใน
วารสารวิชาการ  ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
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- ไมมีการศึกษาวิจัย 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดาน
อาชีวอนามัยหรืองานดานเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมโดยรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดาน
อาชีวอนามัยหรืองานดานเวชศาสตร-
สิ่งแวดลอมโดยตนเอง 
- มีการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยโดย
นําเสนอในเวทีวิชาการในระดับจังหวัดข้ึน
ไป หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ใน
ระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
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07 การทํางานรวมกับเครือขาย

ภายนอกในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
งานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย  และ
สภาพแวดลอมการทํางาน
และการดําเนินงานเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอมระดับ
จังหวัด หรืออําเภอ 
 

เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับเครือขายภายนอก
ในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนางานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมการทํางานและการ
ดําเนินงานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด เชน 
คณะทํางานเครือขายคลินิกโรคจากการทํางาน
ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.) หรือคณะทํางานอ่ืนๆท่ีมีคําสั่งแตงตั้งและ
กําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัย 
โดยมีการจัดประชุม หรือเขารวมประชุม
คณะทํางานอยางนอยปละ 3 ครั้ง และมีเอกสาร
แสดงวางานอาชีวอนามัยเปนตัวชี้วัดหรือ
ยุทธศาสตรของจังหวัดหรืออําเภอ 
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- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับ
เครือขายอาชีวอนามัยฯ ในพ้ืนท่ี 
- มีการจัดประชุม หรือเขารวมประชุมกับ
เครือขายอาชีวอนามัยฯอยางนอยปละ 3
ครั้ง 
- มีการกําหนดงานอาชีวอนามัยเปนงาน
สําคัญหรือยุทธศาสตรของอําเภอ 
 

  

08 การสนับสนุนใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  
ดําเนินการจัดบริการอาชีว- 
อนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 

มีการสนับสนุน เชน การถายทอดองคความรู การ
ฝกอบรม การพัฒนาสื่อ/คูมือ สรางระบบเครือขาย
สนับสนุนบุคลากรในการรวมออกปฏิบัติงาน เพ่ือให 
รพ.สต.เกิดการดําเนินการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม (มีระบบการคัดกรอง สงตอผูปวย
ท่ีสงสัยโรคจากการทํางาน/ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมและมีรายชื่อโรงพยาบาล
เครือขาย เพ่ือการสงตอ วินิจฉัยรักษาโรคจากการ
ทํางานและมลพิษสิ่งแวดลอม) พรอมท้ังมีการขยายผล
การดําเนินงานไปยัง รพ.สต. ในเครือขาย 
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- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนให
รพ.สต. จัดบริการอาชีวอนามัยและ 
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 
- มีการสนับสนุนรพสต.ใหมีการ
จัดบริการอาชีวอนามัยหรือเวชกรรม
สิ่งแวดลอมอยางนอย  1 แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง         
รพ.สต. อยางนอย  1 แหง   

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 01-08 (X) = ผลลัพธ = {(X)/24} x 100  =……….%  
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 องคประกอบท่ี 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล   
09 คณะกรรมการดําเนินงาน

ดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของ
โรงพยาบาล 

มีหลักฐานแสดงการแตงตั้งคณะกรรมการท่ี
เก่ียวของโดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีดาน
อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพ-
แวดลอมในการทํางานและมีการรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฯโดยมีวาระ/มติ ท่ีเปน
ขอเสนอแนะ/แนวทางการดําเนินงานดานอาชี
วอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอมของ
โรงพยาบาล 
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- ไมมีคณะกรรมการท่ีเก่ียวของดาน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพ-
แวดลอมในการทํางาน 
- มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ โดยระบุ
บทบาทหนาท่ีดานอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- คณะกรรมการดานอาชีวอนามัยฯ              
มีการประชุมโดยมีวาระและสรุปรายงาน
การประชุมดานอาชีวอนามัยฯ  
- คณะกรรมการดานอาชีวอนามัยฯ         
มีขอเสนอแนะ/มติ /การติดตามผลการ
ดําเนินงานดานอาชีวอนามัย 

  

10 การเดินสํารวจแผนกตางๆ 
ในโรงพยาบาลเพ่ือ เพ่ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
จากการทํางาน 

มีรายงานผลการเดินสํารวจและประเมินความ
เสี่ยงจากการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล 
เชน แบบ RAH 01 หรือแบบฟอรมอ่ืนๆท่ีแสดง
ขอมูลการจัดระดับความเสี่ยงในทุกแผนก  
พรอมท้ังมีรายงาน  หลักฐานท่ีแสดงถึงการ
สื่อสารความเสี่ยง หรือใหขอเสนอแนะทาง
วิชาการในการจัดการความเสี่ ยงนั้นๆ แก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และมีการนําเสนอผูบริหาร
ของโรงพยาบาลใหรับทราบ 
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- ไมมีการเดินสํารวจ   
- มีการเดินสํารวจและประเมินความ
เสี่ยงทุกแผนกในโรงพยาบาล 
- มีรายงานสรุปผลการเดินสํารวจและ
การประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง 
- มีการประเมิน ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง และนําเสนอผูบริหาร 
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11 การตรวจประเมิน

สภาพแวดลอมการทํางาน
แกหนวยงานในโรงพยาบาล
ดวยเครื่องมืออาชีวสุข-
ศาสตร 

มีผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางานดวยเครื่องมืออาชีวสุขศาสตร และมี
หลักฐานแสดงแผนงาน/โครงการเฝาระวังสิ่ง
คุกคาม หรือเฝาระวังสุขภาพ ท่ีสอดคลองกับ
ผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน 
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- ไมมีการตรวจ ประเมินสภาพแวดลอม
การ ทํางาน หรือไม มีการประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจ 
- มีการวางแผนกําหนดจุดตรวจวัด
สภาพแวดลอมการทํางาน   
- มีการดําเนินการเพ่ือตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน     
- นําขอมูลผลการตรวจประเมินสภาพ-
แวดลอมการทํางานไปใชในการเฝาระวัง
สุขภาพ/โรคจากการทํางาน 

  

12 การใหภูมิคุมกันตามปจจัย
เสี่ยงของงานแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

มีเอกสารแสดงการกําหนดกลุมเสี่ยง พรอมท้ัง
รายชื่อ และแผนกของผูไดรับวัคซีน โดยมีการ
ใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย 4 ชนิด 
ตามคําแนะนําการใหวัคซีนในบุคลากรทาง
การแพทยและสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค  
ไดแก วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ โรคไวรัส
ตับอักเสบบี  วัคซีนรวมปองกันโรคหัด – คาง
ทูม-หัดเยอรมัน และวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส  
ใหแกบุคลากรกลุมเสี่ยง โดยมีการติดตามผล 
หรืออาการขางเคียง 
ท่ีอาจเกิดจากการไดรับวัคซีนของบุคลากร
ดังกลาว 
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- ไมมีการใหภูมิคุมกันตามปจจัยเสี่ยง
ของงานแกบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการกําหนดกลุมเสี่ยงตามชนิดของ
วัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปน และใหวัคซีน
พ้ืนฐาน ท่ีจําเปนอยางนอย 2 ชนิด 
- มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยาง-           
นอย 2 ชนิดและครอบคลุมบุคลากร
กลุมเสี่ยง 
- มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนครบ       
4 ชนิดและครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง
ทุกคน รวมท้ังมีการติดตามผล หรือ
อาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจากการไดรับ
วัคซีนของบุคลากรดังกลาว 
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13 การจัดทํารายงานผลการ

ตรวจสุขภาพและสภาพ-
แวดลอมการทํางานของ
บุคลากร 
  

มีรายงานสถานการณผลการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยง ผลการตรวจสุขภาพท่ัวไปและผล
การตรวจสภาพแวดลอมการทํางานแผนกเสี่ยง 
วิ เคราะหและเชื่อมโยงระหวางขอมูลดาน
สุ ขภ าพและสภ าพแวดล อมก าร ทํ า ง าน 
ตอเนื่องกันอยางนอย 3 ป  โดยอาจพิจารณาใช
ตามแบบ RAH 06 ของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ 
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- ไมมีการจัดทํารายงาน 
- มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางานของบุคลากร
ไมตอเนื่อง 3 ป 
-  มีผลการตรวจสุขภาพและสภาพ-
แวดลอมการทํางานของบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 3 ป 
- มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและผล 
การตรวจสภาพแวดลอมการทํางาน
ตอเนื่องกันอยางนอย 3 ป รวมท้ังมีการ
วิเคราะหเปรียบเทียบและเชื่อมโยง
ระหวางขอมูลดานสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

  

14 การใหบริการฝกอบรมดาน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัย 
และภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการดําเนินกิจกรรม การให
การอบรมทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอม  
ในการทํางานแกกลุมเปาหมายท้ังภายใน 
โรงพยาบาลอยางเปนระบบแบบหองเรียน 
(classroom) อยางนอยปละ  1 ครั้ง  โดยมีผล
การประเมินการฝกอบรม 
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- ไมมีการใหบริการฝกอบรมดานอาชีว-
อนามัย ความปลอดภัย และสภาพ-
แวดลอมในการทํางาน 
- จัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากร    
- ใหบริการฝกอบรมดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานแกกลุมเปาหมาย   
- จัดใหมีการประเมินผลผู เขารับการ
ฝกอบรมภายหลังการฝกอบรมทางดาน  
อาชีวอนามัย 
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15 การจัดทําคูมือ/แนวทาง

ปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

มีคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยมีหลักฐานแสดงผลการ
ประเมินการใชคูมือ/แนวทางปฏิบัติงาน และ
หลักฐานแสดงการทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาของ
คูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยฯ 
อยางนอย 1 เรื่อง ในรอบปท่ีผานมา 
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- ไมมีการจัดทําคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
- มีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงาน
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน  
- มีการทบทวน คูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยฯ 
- นําผลการทบทวนมาปรับปรุงเนื้อหา
ของคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางานใหเปนปจจุบัน 
 

  

16 โรงพยาบาลจัดเตรียมความ
พร อมและตอบโต ภ าวะ
ฉุกเฉินทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

มีการเตรียมพรอมดานอุปกรณ/เครื่องมือ เชน 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  
รายชื่อสําหรับการติดตอผูเชี่ยวชาญ  หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ แหลงขอมูลสืบคนสารเคมี ฯลฯ 
และจัดทํา/รวมจัดทําแผน รวมท้ังการซอมเพ่ือ
เตรียมความพรอมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินดานอา
ชีวอนามัย และความปลอดภัย เชน มีการ
ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ฯลฯ 
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- ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
- เตรียมการดานอุปกรณ/เครื่องมือ เชน 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคล รายชื่อแหลงขอมูล 
- รวม/จัดทําแผนการฝกซอม และ
ฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง พรอมสรุปรายงาน 
- รวม/จัดทําแผนเตรียมความพรอม
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีหรือรังสีภายใน
โรงพยาบาล 
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17 ความครอบคลุมของการ

จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ม่ื อ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ของโรงพยาบาลไมปลอดภัย 

มีหลักฐานแสดงการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทํางานของบุคลากรท่ีทํางานอยูในแผนกตางๆ 
ของโรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงครอบคลุมทุก
แผนก (ภายในระยะเวลา 3 ป) 
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- ไมมีการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทํางานในแผนกตางๆ ของโรงพยาบาล  
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน
ในแผนกเสี่ยง แตยังไมครบ 8 แผนกเสี่ยง
ท่ีสําคัญ 
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน
ครบอยางนอย 8 แผนกเสี่ยงท่ีสําคัญ 
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางาน
ในแผนกตางๆ ระดับปานกลางข้ึนไป
ครอบคลุมทุกแผนก 

  

18 อัตราความถ่ีของการบาด-
เจ็บจากการทํางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาล  
 

พิจารณาจากอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจาก
การทํางาน (Injury  Frequency Rate : IFR)
ของบุคลากรในโรงพยาบาล คํานวณจาก สูตร 
IFR = (จํานวนครั้งท่ีบุคลากรท่ีไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน ในชวงเวลาท่ีกําหนดตามปปฏิทิน/ 
จํานวนชั่วโมงการทํางานท้ังสิ้นของบุคลากรใน
หนวยงานนั้น ในชวงเวลาเดียวกัน) x1,000,000 
หนวยวัด เปนครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน โดย
นับจํานวนครั้งของเหตุการณท้ังหยุดงานและไม
หยุดงาน (หมายเหตุ: การคิดชั่วโมงการทํางาน
ของบุคลากร = 1,680 ชั่วโมง/ป/คน   อางอิง
จากการคํานวณ FTE)  
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- ไมมีการเก็บขอมูลอัตราความถ่ีของการ
บาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุม
บุคลากรมากกวา 30 ครั้งตอลานชั่วโมง
การทํางาน   
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุม
บุคลากร  16-30 ครั้งตอลานชั่วโมงการ
ทํางาน   
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุม
บุคลากร  0 –15 ครั้งตอลานชั่วโมงการ
ทํางาน 

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 09 -18 (X) = ผลลัพธ = {(X)/30} x 100 =……%   
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 องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก 
 3.1 กระบวนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 

19 การเดินสํารวจสถาน-
ประกอบการ หรือสถานท่ี
ทํางาน เพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

มีรายงานผลการเดินสํารวจและประเมินความ
เสี่ยงจากการทํางานของลูกจางในสถาน
ประกอบการ  หรือสถานท่ีทํางาน   เชน แบบ
สํารวจสถานประกอบการของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
หรือแบบฟอรมอ่ืนๆ ท่ีแสดงขอมูลการจัดระดับ
ความเสี่ยง พรอมท้ังมีรายงานสรุปท่ีแสดงถึง
การใหขอเสนอแนะทางวิชาการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงแกสถานประกอบการ  หรือ
สถานท่ีทํางาน  
เสนอแนะ 
(พิจารณาการสํารวจสถานประกอบการท่ีมี
ลู กจ า ง เป นแรงงานต า งด าว ใน พ้ืน ท่ี เ ขต
เศรษฐกิจพิเศษ) 
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- ไมมีการเดินสํารวจ  
- มีการเดินสํารวจสถานประกอบการ 
หรือสถานท่ีทํางาน  
- มีการเดินสํารวจสถานประกอบการหรือ
สถานท่ี ทํางาน และมีการประเ มิน            
ความเสี่ยง   
- ใหคําแนะนํา/รวมดําเนินการกับสถาน
ประกอบการ/เครือขายท่ีเก่ียวของใน
การดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง   
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
20 การจัดบริการสรางเสริม

สุขภาพโดยการวางแผน 
และออกแบบโปรแกรมสราง
เสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของผูรับ-
บริการ 

มีรายงาน หรือหลักฐานท่ีแสดงถึงความจําเปน
ของการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ และ
จัดบริการสรางเสริมสุขภาพตามแผนหรือ
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของผูรับบริการ โดยมีความโดด
เดน เชน การมีสวนรวมจากกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ี การมีนวัตกรรมตางๆ เปนตน 
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- ไมมีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 
- ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย
เพ่ือนํามาวางแผนการจัดบริการสราง
เสริมสุขภาพ   
- จัดบริการสรางเสริมสุขภาพตามแผนและ 
โปรแกรมท่ีสอดคลองกับสภาวะสุขภาพ 
และความตองการของผูรับบริการ 
- จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีความ
โดดเดน เชน การมีสวนรวมจากกลุม-
เปาหมายในพ้ืนท่ีการมีนวัตกรรมตางๆ  

  

21 การใหบริการทางวิชาการ
ดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการ 
ทํางาน 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงการใหบริการทางวิชาการ
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เชน การ
จัดสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน การจัด
บอรดนิทรรศการ การใหความรูผานสื่อตางๆ 
เชน วิทยุ  โทรทัศน  รวมท้ังการใหคําปรึกษา 
โดยมีความโดดเดน เชน  การมีสวนรวมจาก
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี  การใชชองทางหรือ
เทคโนโลยีตางๆในการใหบริการ  รวมท้ัง
หลักฐานแสดงการประเมินและปรับปรุ ง
กระบวนการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
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- ไมมีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีว-
อนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีว-
อนามัยฯท่ีมีความสอดคลองตามสภาพปญหา
ในพ้ืนท่ี 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีว-
อนามัยฯโดยมีความโดดเดน เชน การมีสวน
รวมจากกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี การใชชองทาง
หรือเทคโนโลยีตางๆ  ในการใหบริการ 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีว-
อนามัยฯโดยมีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
22 การสนับสนุนใหสถาน-

ประกอบการดําเนินการ 
คัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ี
สงสัยโรคจากการทํางาน
มายังหนวยใหบริการอาชีว-
อนามัยของโรงพยาบาล 
  

มีแนวปฏิบัติใหสถานประกอบการมีการคัด
กรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัย โรคจากการทํางาน
มายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล  มีการ
สนับสนุนสถานประกอบการในการคัดกรอง สง
ตอ ฯ เชน การจัดประชุม/อบรมการวิธีการ
ดําเนินงานคัดกรองสงตอ โดยมีรายชื่อสถาน
ประกอบการ และเอกสารแสดงจํานวนลูกจางท่ี
สถานประกอบการสงตัวมาเพ่ือการวินิจฉัย/
รักษาโรคจากการทํางาน 
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- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนให
สถานประกอบการ มีการคัดกรอง สง
ตอผูปวย/ผูท่ีสงสัยโรคจากการทํางาน
มายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล  
- มีการสนับสนุนใหสถานประกอบการ             
มีการคัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัยเกิด
โรคจากการทํางาน  มายังหนวยใหบริการ
ของโรงพยาบาล อยางนอย 1 แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง
สถานประกอบการอ่ืนๆ อยางนอย           
1 แหง และมีการประเมินและปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  

 3.2 การเฝาระวัง  สอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม   
23 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว มข อ มู ล

พ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย
สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
จัดบริการอาชีวอนามัย 

มีเอกสาร/หลักฐานแสดงถึงขอมูลพ้ืนฐานดาน
อาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ผู
ประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี เชน แรงงาน
ในระบบ และหรือ แรงงานนอกระบบ โดย
ขอมูลพ้ืนฐานควรประกอบดวย 
- ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
ควรประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของ
โรงพยาบาล จํานวนบคุลากร สิ่งคุกคามตอ
สุขภาพในแผนกตางๆ สภาวะสุขภาพเจาหนาท่ี
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- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ดานอาชีวอนามัย  
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดาน
อาชีวอนามัยสําหรับเฉพาะบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดาน
อาชีวอนามัยสําหรับผูประกอบอาชีพ
กลุมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
ในโรงพยาบาล สถิติการเจ็บปวยดวยโรคและ
การบาดเจ็บจากการทํางานของบุคลากร เปนตน 
-  ขอมูลพ้ืนฐานผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล เชน ประเภท
กิจการ  ท่ีตั้ง  จํานวน ขนาดของสถาน
ประกอบการ จํานวนลูกจาง ประเภทของสิ่ง
คุกคามหลักๆ   
- จํานวนแรงงานนอกระบบท่ีอยูในเขตความ
รับผิดชอบ  กลุมอาชีพหลักๆ เปนตน 

3 - มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดาน
อาชีวอนามัยสําหรับผูประกอบอาชีพ 
คลอบคลุมท้ังบุคลากรในโรงพยาบาล 
แรงงานในระบบ และแรงงานนอก
ระบบ 

24 การเฝาระวังสุขภาพและ
การ เฝ า ระวั งสิ่ ง คุ กคาม
สุขภาพของลูกจางในสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร / ส ถ า น ท่ี
ทํางาน ตามสภาพปญหา
ของพ้ืนท่ี    

มีโครงการเฝาระวังโรคจากการทํางานท่ีเปน
ปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี อยางนอย 1 โครงการ 
(การเฝาระวังทางสุขภาพคือ การเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางาน เชน  การ
ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง และการเฝาระวัง
สิ่งคุกคาม อยางตอเนื่องอยางนอย  3 ป และมี
การเก็บขอมูลอยางเปนระบบ) โดยมีการ
วิเคราะหและจัดทํารายงานการเฝาระวัง
สุขภาพและการเฝาระวังสิ่งคุกคาม 
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- ไมมีการเฝาระวังสุขภาพและการเฝา
ระวังสิ่งคุกคาม 
- มีสถานการณโรคจากการทํางานท่ีเปน
ปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี 
- จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรม
การ เฝาระวังสุขภาพและการเฝาระวัง
สิ่งคุกคามท่ีเปนปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะห จัดทํารายงานการเฝาระวัง
สุขภาพ และการเฝาระวังสิ่งคุกคาม
อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
25 การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุ

จากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

มีรายงานการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม กรณีเกิดเหตุ
ท้ังภายในและหรือภายนอกโรงพยาบาล  โดยมี
การจัดทํารายงานการสอบสวนโรคและเผยแพร
ขอมูลไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
หนวยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของผานชองทางตางๆ  เชน
การประชุมคณะทํางานท่ีเก่ียวของ  เวทีวิชาการ 
วารสาร  เว็บไซตฯลฯ เพ่ือนําไปสูการปองกัน
ควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน และโรค
จากสิ่งแวดลอม (พิจารณาเหตุการณยอนหลัง 3 
ป)   
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- ไมไดดําเนินการสอบสวนโรคหรือ
อุบัติเหตุจากการทํางาน     
- มีแนวทางการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุ
จากการทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม
กรณีเกิดเหตุภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 
- มีการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน กรณีเกิดเหตุภายในหรือนอก
โรงพยาบาล  หรือโรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการจัดทําหรือรวมจัดทํารายงานการ
สอบสวนโรคและเผยแพรขอมูลไปยัง 
สสจ.และหนวยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  

26 จํานวนสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางานท่ีไดรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก  

มีหลักฐานท่ีแสดงจํานวนสถานประกอบการท่ี
ไดรับบริการอาชีวอนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมาและมีการ
ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางาน 
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-จํ านวนสถานประกอบการ ท่ี ได รั บ
บริการอาชีวอนามัยลดลงเม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการ ท่ีได รับ
บริการอาชีวอนามัยเทาเดิมเม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการ ท่ีได รับ
บริการอาชีวอนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการ ท่ีได รับ
บริการอาชีวอนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
คาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา และมีการ
ดํ า เ นิ นกา ร เ พ่ื อ เ พ่ิ มจํ านวนสถาน
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 

27 การจัดบริการอาชีวอนามัย
ดานสงเสริม ปองกันใน
สถานประกอบการหรือ
สถานท่ีทํางานครบวงจร  
 

มีหลักฐาน เอกสารแสดงถึงคุณภาพการ
ดําเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย ดาน
สงเสริม ปองกัน ในสถานประกอบการ 
หรือสถานที่ ทํางาน  ท่ีครอบคลุม 
ประเด็นสําคัญดังนี้   
-การเดินสํารวจ  การประเมิน  การจัด
ระดับความเสี่ยง  สื่อสารความเสี่ยงและ
การใหขอเสนอแนะในการจัดการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
- การจัดทํารายการตรวจสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงให เหมาะกับความเสี่ยง และ
มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ(ทั่วไปและ
ตามปจจัยเสี่ยง) โดยมีการวิ เคราะหผล
การตรวจสุขภาพดังกลาว  
- การจัดโปรแกรมโดยบูรณาการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยกับการสง เสริม
สุขภาพองครวมให เหมาะสมกับสภาวะ
สุขภาพและความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมการทํางาน 
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- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยใน         
สถานประกอบการ/สถานท่ีทํางานแตไม
ครอบคลุมประเด็น 
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดาน
สงเสริม ปองกันในสถานประกอบการ
หรือสถานท่ีทํางานครบวงจร จํานวน   
1 แหง  
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดาน
สงเสริม ปองกันในสถานประกอบการ
หรือสถานท่ีทํางานครบวงจร  จํานวน 
2-3  แหง 
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดาน
สงเสริม ปองกัน  ในสถานประกอบการ
หรือสถานท่ีทํางานครบวงจร จํานวน           
4 แหงข้ึนไป 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
- การสนับสนุนใหสถานประกอบการมี
การคัดกรองหรือสงตอผูสงสัยจะเกิดโรค
จากการทํางาน มายังโรงพยาบาล 
- การสนับสนุนใหสถานประกอบการมี
การดําเนินงานบริหารจัดการผูปวยกอน
กลับเขาทํางานหลังการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บ Return to Work เชน การ
กําหนดนโยบายการทํา RTW การ
กําหนดผูประสานงาน RTW  หรือ  มี
การสงผูปวยเขารับการประเมินท่ี
โรงพยาบาล  หรือสถานประกอบการมี
การปรับเปลี่ยนลักษณะงานท่ีเหมาะสม
กับการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการ
ทํางาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 19-27(X) = ผลลัพธ={(X)/27} x 100  =………%  
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
 องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรับ การประเมิน  การวินิจฉัย  การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการ

ฟนฟูสมรรถภาพ 
28 การพัฒนาการเขาถึงบริการ 

อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง
และจัดทําแนวปฏิบัติในการ
เขารับบริการ 

มีการจัดทําแนวทางในการเขารับบริการ/
ข้ันตอนการเขารับบริการ และมีการ
ประชาสัมพันธ แกกลุมเปาหมาย ผานชองทาง
ตางๆ โดยมีหลักฐานแสดงการทบทวน ประเมิน
และปรับปรงุกระบวนการเขาถึงบริการอาชีวอ
นามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
เสนอแนะ 
(ใหขอเสนอแนะ พิจารณาการจัดทําแนว
ทางการเขารับบริการ 3 ภาษา คือ พมา 
กัมพูชา และลาว ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และควรมีลามเ พ่ือสื่ อภาษาในกรณีมีการ
ใหบริการแรงงานตางดาวจํานวนมาก) 
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- ไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติการเขารับ
บริการ/ข้ันตอนการเขารับบริการ  
- มีการจัดทําแนวปฏิบัติการเขารับ
บริการ/ข้ันตอนการเขารับบริการ  
- มีการประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมาย 
ผานชองทางตางๆ 
- มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุง
กระบวนเขาถึงบริการอาชีวอนามัยและ 
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 

  

29 การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน 

มีแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องมือประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไดมาตรฐาน เชน 
คูมือการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรของสํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพฯ สถาบันการศึกษา 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 
เอกสารวิชาการจากตางประเทศ โดยบุคลากร
จากหนวยงานสังกัดกองวิศวกรรมการแพทย  
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- ไมมีการควบคุมคุณภาพดานบุคลากร 
วิธีการตรวจตามมาตรฐาน 
- มีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางานตามแนวทางปฏิบัติ ท่ี ได
มาตรฐาน 
- มีการตรวจสุขภาพฯโดยบุคลากรท่ี
ผานการอบรมหรือผานการทดสอบ
ความรูจากกระทรวงสาธารณสุข องคกร
วิชาชีพ หรือ สถาบันทางวิชาการ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
หรื อผู ท่ี ผ า นการอบรม/อบรมฟ น ฟู จ าก
กระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ 
ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรือคุณวุฒิในสาขาอา
ชีวอนามัย และความปลอดภัย   

3 - มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐานท่ี
ไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
และไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลา 

30 การควบคุมคุณภาพการ
ตรวจประเมินสภาพ-
แวดลอมการทํางาน เปนไป
ตามมาตรฐาน  

มีแนวทางปฏิบัติในการใชเครื่องมือประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีไดมาตรฐาน  เชน 
คูมือการใชเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรของ สํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพฯ สถาบันการศึกษา  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ  
เอกสารวิชาการจากตางประเทศ โดยบุคลากร
จากหนวยงานสังกัดกองวิศวกรรมการแพทย  
หรือผูท่ีผานการอบรม/อบรมฟนฟูจาก
กระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ 
ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป หรือคุณวุฒิในสาขาอา
ชีวอนามัย และความปลอดภัยและมีเครื่องมือ
อาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน (เครื่องวัดระดับความ
เขมของแสง เครื่องวัดระดับความดังเสียง และ
เครื่องวัดระดับความรอน (ดัชนี WBGT)) ท่ีได
มาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่องและไดรับ
การสอบเทียบกับหองปฏิบัติการจากหนวยงาน
ท่ีไดรับการรับรองตามระยะเวลาอยางนอย       
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- ไมมีการควบคุมคุณภาพการตรวจ
ประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางานตามแนวทางปฏิบัติท่ีได
มาตรฐานจากหนวยงานสังกัดกอง
วิศวกรรมการแพทย  หรือผูผานการ
อบรม/อบรมฟนฟูจากกระทรวง
สาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางานตามแนวทางปฏิบัติท่ีได
มาตรฐานโดยบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิสาขา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐานท่ีได
มาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
และไดรับการสอบเทียบตามระยะเวลา 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
ปละ 1 ครั้ง หรือตามคูมือท่ีผูผลิตกําหนดไว 
โดยตองแสดงเอกสารรับรองการสอบเทียบ 

31 การคัดกรองผูปวยหรือผู
สงสัยโรคจากการทํางาน
และโรคจากสิ่งแวดลอม 

มีแนวทาง และคัดกรองผูปวย/ผูท่ีสงสัยโรคจาก
การทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางท่ีกําหนด มีหลักฐานท่ีแสดงถึงจํานวน/
โรคของผูท่ีไดรับ การคัดกรอง  และรายชื่อ
หนวยงานในโรงพยาบาลท่ีสงตอมายังหนวย
บริการอาชีวอนามัย 
เสนอแนะ  
(จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับแรงงานตางดาว
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ : One stop service 
กรณีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
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- ไมมีการคัดกรอง 
- มีแนวทางคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะ
เกิดโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 
- มีการประสานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการคัดกรองผูปวยท่ีสงสัย
จะเกิดโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 
- มีการคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรค
จากการทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

  

32 การตรวจวินิจฉัย รักษาโรค
จากการทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

มีหลักฐานแสดงถึงจํานวน ชนิดของโรคจากการ
ทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอม มีหลักฐาน
แสดงการบันทึกรายงานขอมูลโรคจากการ
ทํางานตาม ICD-10 ขอมูลจาก 43 แฟม และ
รายงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพฯของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
รวมท้ังมีการตรวจยืนยัน การวินิจฉัยโรค รักษา
โรคจากการทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอมโดย
มีการเก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย 
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- ไมมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจาก
ทํางาน 
- มีการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการ
ทํางาน ตามแนวทางท่ีกําหนด 
- มีการบันทึกขอมูลโรคจากการทํางาน
ตาม ICD-10 และรายงานการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  
- มีการวินิจฉัย รักษา ผูปวยโรคจาก
สิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ีกําหนด 
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33 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 

โรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน 

มีแนวปฏิบัติการและมีการจัดบริการ/ประสาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค/อุบัติเหตุจาก
การทํางาน โดยมีหลักฐานแสดงถึงจํานวน/ชนิด
ของโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางานของ
ผูปวยท่ีมารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ในรอบ
ระยะเวลา 3 ป 
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- ไมมีการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ  
- มีการจัดทําแนวปฏิบัติการใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค/อุบัติเหตุ
จากการทํางาน  
- มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
- มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟู
สมรรถภาพผูปวย โดยมีการติดตาม
ผูปวยอยางตอเนื่อง 

  

34 การบริหารจัดการประเมิน
และดูแลผูปวยกอนกลับเขา
ทํางาน (Return to work 
management) 

มีหลักฐานแสดงรายชื่อผูปวยท่ีไดรับการ
ประเมินสภาวะสุขภาพกอนกลับเขาทํางาน  
(Return to work) ในบุคลากรโรงพยาบาล 
หรือผูประกอบอาชีพภายนอก และมีการ
ประสานกับผูท่ีเก่ียวของ  เชน แพทยเจาของไข  
พยาบาลท่ีดูแล นักกายภาพบําบัดฯ ในการ
ประเมินเบื้องตน พรอมท้ังติดตามเพ่ือประเมิน
สภาวะสุขภาพกายและจิตของลูกจาง และมี
รายงานสรุปผลการเยี่ยมติดตามผูปวยภายหลัง
การกลับเขาทํางาน 
(ในรอบระยะเวลา 3 ปยอนหลัง) 
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- ไมมีการบรหิารจัดการประเมินและ
ดูแลผูปวยกอนกลับเขาทํางาน 
- มีแนวทางการประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพ
ผูปวยกอนกลับเขาทํางาน 
- มีการดําเนินการประเมินสภาวะ
สุขภาพกอนกลับเขาทํางาน และให
ขอเสนอแนะแกนายจาง/ผูแทน/หัวหนา
งานและผูปวย รวมท้ังแจงผลการ
ประเมินใหสถานประกอบการทราบ 
- มีการติดตามเ พ่ือประเมินสภาวะ
สุขภาพกายและจิตของลูกจาง และ
สรุปผลการเยี่ยมติดตาม 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
35 การดูแล รักษา และติดตาม

ผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํ า ง า น  แ ล ะ โ ร ค จ า ก
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ท่ี
บาน/สถานประกอบการ 

มีหลักฐานท่ีแสดงถึงจํานวนผูปวยโรค/อุบัติเหตุ
ท้ังจากการทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอมท่ี
ไดรับการติดตามท่ีบาน หรือสถานประกอบการ 
จากการประสาน ติดตามกับหนวยบริการท่ี
เก่ียวของในโรงพยาบาล และในพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง กลับมารับการรักษา
ตอเนื่อง 
(พิจารณาผูประกอบอาชีพภายนอก  รพ. อาจ
ดําเนินการโดยศูนย Home health care ของ 
รพ.) 
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- ไมมีการติดตามผูปวยโรค/อุบัติเหตุ
จากการทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม 
- มีการนัดหมายผูปวยกลับมารับการ
รักษาตอเนื่อง     
- มีการประสานกับหนวยบริการท่ี
เก่ียวของในโรงพยาบาลเพ่ือการดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง    
- มีการติดตามผูปวยท่ีบาน/สถาน
ประกอบการ หรือประสานกับหนวย
บริการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเพ่ือการดูแล
ผูปวยอยางตอเนื่อง 

  

36 การประเมินความพึงพอใจ  
การรับขอมูลปอนกลับ  
การนํามาปรับปรุง 

มีหลักฐานประเมินและวิเคราะหขอมูลความพึง
พอใจผูรับบริการท้ังเชิงรุก เชิงรับ เพ่ือมา
ปรับปรุงการใหบริการอาชีวอนามัย 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไม มี กา รประ เ มินความ พึงพอ ใจ
ผูรับบริการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ   
- มีการประเมินความพึงพอใจ
ผูรับบริการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ   
- มีการประเมินและวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังงาน
จัดบริการท้ังเชิงรุก  เชิงรับ   
- มีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง
การใหบริการอาชีวอนามัย  
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37 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับ

การซักประวัติเพ่ือคัดกรอง
โรคจากการทํางาน 
 

มีหลักฐานท่ีแสดงจํานวนผูไดรับการคัดกรอง
โรคจากการทํางานดวยการซักประวัติเพ่ิมข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ี ผานมา  
และและมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ี
ไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 
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- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการ
ทํางานลดลง เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการ
ทํางาน เทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป
ท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน  เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป
ท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ท่ี
ผานมาและมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวน 
- ผูท่ีไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 28-37 (X) = ผลลัพธ={(X)/30}x 100   =………%   

 องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอม   
38 การคัดกรองผูปวยหรือผูท่ี

อาจไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 

มีแนวทางการคัดกรอง และทําการคัดกรอง
ผูปวยหรือผูท่ีอาจไดรับผลกระทบตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม ตามแนวทางท่ีกําหนด
และมีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการ   
คัดกรองผูปวยเพ่ือติดตาม/เยี่ยมบาน /สงตอ 
เพ่ือการรักษา 
(พิจารณาการคัดกรองเชิงรุก) 
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- ไมมีแนวทางการคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
- มีแนวทางคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม
ตามปญหาในพ้ืนท่ี 
- มีการคัดกรองผูปวย หรือผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมตาม
แนวทางท่ีกําหนด 
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3 - มีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการ

คัดกรอง และคืนหรือแจงขอมูลผลการ
ตรวจคัดกรองแกประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

39 การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ (ขอมูลสิ่ง
คุกคามดานสิ่งแวดลอม) 

มีการเ ก็บรวบรวมข อมู ลป จจั ย เสี่ ยงด าน
สิ่งแวดลอม โดยทําการสํารวจตามแบบฟอรม 
Env-Med หรือแบบฟอรมอ่ืนๆ หรือรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาก
ขอมูลไมเพียงพอใหเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม
เพ่ิมเติม โดยสามารถจัดทําเปนแฟมขอมูลหรือ
รูปแบบอ่ืน มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
สิ่งแวดลอม พรอมมีการรายงาน/นําเสนอตอ
ผูบริหารเพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการแกไข
ปญหา  
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- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดาน
มลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
- รวมหรือดําเนินการจัดทําสถานการณ
และจัดลําดับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
- มีการนําเสนอ หรือรายงานตอผูบริหาร 
เพ่ือจัดทําแผนงานหรือโครงการแกไข
ปญหาตอไป 

  

40 การเฝาระวังทางสุขภาพ 
ตามปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี (ขอมูล
ดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบ
จากสิ่งคุกคามดานมลพิษ
สิ่งแวดลอม) 

มีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพโดยใชขอมูล
การเจ็บปวยหรืออาการท่ีเก่ียวของกับปญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม ซ่ึงขอมูลดังกลาวไดมาจากการ
เฝาระวังทางสุขภาพเชิงรุก ไดแก ขอมูลอาการ
หรืออาการแสดงท่ีเก่ียวของกับปญหามลพิษและ
สิง่แวดลอมจากการออกสํารวจ และขอมูลจากการ
เฝาระวังทางสุขภาพเชิงรับ ไดแก ขอมูลโรคตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับมลพิษในสิ่งแวดลอมท่ีไดจากสถาน
บริการสาธารณสุข หรือจากฐานขอมูลICD10 
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- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
- มีการรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงดานมลพิษสิ่งแวดลอม  
- มีการวางแผนและดําเนินการเฝาระวัง
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงอยางตอเนื่อง   
- สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังทาง
สุขภาพพรอมท้ังรายงานใหผูบริหาร/
คณะกรรมการในพ้ืนท่ี /หน วยงานท่ี
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
ขอมูลจาก 43 แฟม หรือระบบรายงานอ่ืนๆ 
- มีการจัดทําแผนและดําเนินการเฝาระวังสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยง อยางตอเนื่อง   
- สรุปผลการดําเนินงานใหผูบรหิาร/
คณะกรรมการในพ้ืนท่ี/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

เก่ียวของทราบ 
 

41 การสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม แก
ประชาชน บุคลากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
การปองกันและแกไขปญหา 

มีแนวทาง รูปแบบ ชองทางในการสื่อสารความ
เสี่ยงดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีถูกตองและ
เหมาะสมใหกับผูท่ีเก่ียวของ เชน การฝกอบรม
ใหความรู การทําปายสื่อสารความเสี่ยง การจัด
นิทรรศการ ตลอดจนการสื่อสาร ผานสื่อตางๆ 
พรอมท้ังมีการสรุปและประเมินผลการสื่อสาร
ความเสี่ยง และปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร
ความเสี่ยงใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการสื่อสารความเสี่ยง 
- มีแนวทาง รูปแบบ ชองทาง การสื่อสาร
ความเสี่ยงใหแกประชาชน ผูท่ีเก่ียวของ 
- มีการสื่อสารความเสี่ยงใหแกประชาชน           
ผูท่ีเก่ียวของ 
- มีการประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยง
หรือความพึงพอใจหรือประเมินการรับรู
อยางนอย 1 กิจกรรมตอป หรือปรับปรุง
กระบวนการสือ่สารความเสี่ยงใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมาย 

  

42 การจัดเตรียมความพรอมใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
มลพิษสิ่งแวดลอมตามความ
เสี่ยงในพ้ืนท่ี 

มีการจัดทําแผนเตรียมความพรอมรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน เชนปญหาหมอกควัน ปญหาสารเคมี
รั่วไหลออกสูชุมชน โรงงาน  เกิดเพลิงไหม ฯลฯ 
และมีการเตรียมพรอมดานอุปกรณ/เครื่องมือ 
เชน อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
รายชื่อสําหรับการติดตอผูเชี่ยวชาญหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  แหลงขอมูลสืบคนสารเคมี ฯลฯ
รวมท้ังมีการซอมแผน (ท่ีเปนปญหาสําคัญของ

0 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
- จัดทําหรือรวมจัดทําแผนเตรียมความ
พรอมในการรองรับภาวะฉุกเฉินรองรับ
ภาวะฉุกเฉินดานมลพิษสิ่งแวดลอม 
- ฝกซอมหรือรวมฝกซอมตามแผนเพ่ือ
เตรียมพรอมกรณีเ กิดภาวะฉุกเ ฉิน  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
- จัดทํารายงานการฝกซอมกรณีรวม
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน แนวทางการพิจารณาตามเกณฑ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน 
พ้ืนท่ีอยางใดอยางหนึ่ง) อยางนอยปละ 1 ครั้ง ฝกซอมกับหนวยงานภายนอกใหมี

สําเนาขอมูลสรุปผลการฝกซอมนั้น 
  รวมคะแนนตั้งแตขอ38-42 (X) = ผลลัพธ={(X)/15} x 100   =……….% 

 

        การพิจารณาใหคะแนนตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 
คะแนน คําอธิบาย 

3 มีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะดังกลาวในประเด็นมาตรฐานดังกลาวอยางครบถวนสมบูรณ  มีความโดดเดน เริ่มมีการประเมินผล และนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง 

2 มีการดําเนินการ หรือมีคุณลักษณะดังกลาวในระดับเฉลี่ยเกือบครบถวนตามเกณฑท่ีระบุ  โดยมีการทํางานในลักษณะเครือขายการทํางานมากข้ึน 
1 เริ่มตนดําเนินการ โดยมีแผน หรือมีคุณลักษณะดังกลาวอยูบาง ในบางเรื่อง บางดานแตไมครบถวนท้ังหมดตามเกณฑท่ีระบุ 
0 ไมมีคุณลักษณะดังกลาว หรือไมไดดําเนินการในประเด็นท่ีระบุไวในเกณฑ  หรือมีการดําเนินงานท่ีนอยกวาความคาดหวังท่ีกําหนด 

 

        การพิจารณาคาคะแนนแตละองคประกอบตามมาตรฐานฯ ของโรงพยาบาลชุมชน 
องคประกอบ จํานวนขอ คะแนนเต็ม วิธีการคํานวณคะแนน เกณฑผาน 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม 

8 24 (คะแนนท่ีได/24) x100 70% 

องคประกอบท่ี 2  การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 10 30 (คะแนนท่ีได/30)x 100 70% 
องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแก 
ผูประกอบอาชีพภายนอก 

9 27 (คะแนนท่ีได/27)x 100 70% 

องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรับ การ
ประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ 
และการฟนฟูสมรรถภาพ 

10 30 (คะแนนท่ีได/30)x 100 70% 

องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม 5 15 (คะแนนท่ีได/15) x100 50%ข้ึนไป * 

รวม 42 126   

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 406 | P a g e  
 



 * หมายเหตุ 
 การแบงระดับโรงพยาบาลภายหลังจากการประเมิน 
  ระดับ  เริ่มตนพัฒนา  
   คะแนนตองผานองคประกอบท่ี 1,2 มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม และ การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับ
 บุคลากรในโรงพยาบาล โดยมีคะแนนผานองคประกอบท่ี 1-2 รอยละ 70 
  ระดับ ดี    
  ตองผานองคประกอบท่ี 1-3,5  มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคะแนนผาน
 องคประกอบท่ี 1-3 รอยละ 70 และคะแนนผานองคประกอบท่ี 5 อยางนอย รอยละ 50   
  ระดับ ดีมาก    
  ตองผานองคประกอบท่ี 1-3,5   มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีคะแนนผาน
 องคประกอบท่ี 1 - 3 รอยละ 70 และคะแนนผานองคประกอบท่ี 5 อยางนอย รอยละ 60   
  ระดับ   ดีเดน 
  ตองผานทุกองคประกอบ 1-5  มีการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
 โรงพยาบาล การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรับ  
 การประเมิน การวินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการฟนฟูสมรรถภาพ และการดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมโดยมีคะแนน
 ผานองคประกอบท่ี 1 - 5 รอยละ 70 ข้ึนไป 

                        ตารางรอยละการผานเกณฑ  
ระดับ องคประกอบท่ี 1 องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 

เริ่มตนพัฒนา 70 70 - - - 
ด ี 70 70 70 - 50 

ดีมาก 70 70 70 - 60 
ดีเดน 70 70 70 70 70 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได

ตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
เกณฑเปาหมายท้ัง 5 องคประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
องคประกอบ ระดับคะแนน เกณฑการดําเนินงานในแตละระดับ 

1.การวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 
 

5 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน(ท้ังจํานวนและ
ศักยภาพ) เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4 Excellence  และ
ครอบคลุมท้ัง 5 กลุมสาขา/วิชาชีพ(ทุกสายงาน) ทุกระดับ
บริการ 

 4 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 4 Excellence ครอบคลุมท้ัง 5 กลุมสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

 3 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 4 Excellence ครอบคลุมท้ัง 4 กลุมสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

 2 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 4 Excellence ครอบคลุมท้ัง 3 กลุมสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

 1 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร 4 Excellence ครอบคลุมท้ัง 2 กลุมสาขา/
วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

2.การสรางความรวมมือดานการ
ผลิตและพัฒนากําลังคน 
 

5 มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ
100 

 4 มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ
80 

 3 มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ
60 

 2 มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ
40 

 1 มีการสรางความรวมมือของสถาบันการผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ ครอบคลุมรอยละ
20 
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องคประกอบ ระดับคะแนน เกณฑการดําเนินงานในแตละระดับ 

3.การบริหารงบประมาณดาน
การผลิตและพัฒนากําลังคน 

5 การเบิกจายงบประมาณรอยละ100 

 4 การเบิกจายงบประมาณรอยละ90 

 3 การเบิกจายงบประมาณรอยละ80 

 2 การเบิกจายงบประมาณรอยละ 70 

 1 การเบิกจายงบประมาณต่ํากวารอยละ 60 

4.การบริหารจัดการดานการผลิต
และพัฒนากําลังคน 

5 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ 
รอยละ 100 ของเปาหมาย 

 4 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ 
รอยละ 80 ของเปาหมาย 

 3 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ 
รอยละ 60 ของเปาหมาย 

 2 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ 
รอยละ 40 ของเปาหมาย 

 1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความตองการของเขตสุขภาพ 
รอยละ 20 ของเปาหมาย 

5.การประเมินผลกระทบระบบ
การบริหารจัดการการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 
 

5 ไมมีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขต หรือ
มีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 ของภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตรา

การยาย) 
 4 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 

นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 15 ของภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตรา

การยาย) 
 3 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 

นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 20 ของภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตรา

การยาย) 
 2 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 

นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 25 ของภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตรา

การยาย) 
 1 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 

นอยกวาหรือเทากับ รอยละ 30 ของภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรียน/จํานวนการขาดแคลนบุคลากร /อัตรา

การยาย) 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 76 รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยท่ีไดรับการข้ึนทะเบียน 

รายงานสรุปผลการใหคําปรึกษาการข้ึนทะเบียนยาระหวางวิจัย 
รายการ ขอบงใช จํานวนคร้ังท่ีมา

รับคําแนะนําฯ 
สถานะ 

ยาสมุนไพร 
แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน บรรเทาอาการอักเสบในผูปวยโรคขอเขา

เสื่อม 
3 ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแลว 

ยาอมหญาดอกขาว อดบุหรี ่ 3 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 
สเปรยพนคอแกไอ แกไอ  1 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 
สารสกัดลําไย บรรเทาอาการอักเสบของกลามเน้ือ 2 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 
ยาชีววัตถุ 
Acellular pertussis 
vaccine (aP) 

วัคซีนรวมเพ่ือปองกันไอกรน 2 ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแลว 

Tetanus-Diptheria-
acellular Pertussis 
(TdaP) 

วัคซีนปองกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 2 ยื่นคําขอข้ึนทะเบียนแลว 

Factor 8 Hemophilia A 1 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 
IVIG - ภาวะท่ีมี Gamma globulin          ใน     

   ซีรัมต่ํา 
- (Idiopathic Thrombocytopenic  
   Purpura : ITP) 
- Guillain-Barre Syndrome 
- Kawasaki Syndrome  

1 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 

Albumin  - รักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียน 
    เลือด 
- รักษาปริมาตรของเหลวในรางกายและ 
   รักษาสมดลุของของเหลวในระดับ 
   เน้ือเยื่อ 
- ใชในภาวะปริมาณโปรตีนในเลือดต่ํา  
   และปริมาณอัลบูมินในเลือดต่ํา 

1 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 

Allergen extract 
(diagnostic) 

ชุดทดสอบภูมิแพ 2 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 

Influenza vaccine, 
seasonal 

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาล 4 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 

Peg-interferon alfa 2a ไวรัสตับอักเสบบี และ ซ ี 1 อยูระหวางขอรับคําแนะนําฯ 
ท่ีมา : สํานักยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 80 รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช 

รายช่ือกฎหมายสําคัญท่ีเนนในการบังคับใช ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. คดีการใหบริการทางการแพทย 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการสุขภาพ 

2.1 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 
2.2 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
2.3 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 
2.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
2.5 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
2.6 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.7 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2.8 พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย 
3.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายท่ีตองดําเนินการแปลเปนภาษาอังกฤษในปงบประมาณ 2560 จํานวน 39 ฉบับ (กลุม 4) 

ลําดับท่ี ช่ือกฎหมาย 

1 พระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499 

2 พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

3 พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

4 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 

5 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 

6 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 

7 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 

8 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2558 

9 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541  

10 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  

11 พระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 

12 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

13 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

14 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

15 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  

16 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518  

17 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522   

18 พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533  

19 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 

20 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   

21 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 411 | P a g e  
 



กฎหมายท่ีตองดําเนินการแปลเปนภาษาอังกฤษในปงบประมาณ 2560 จํานวน 39 ฉบับ (กลุม 4) 

ลําดับท่ี ช่ือกฎหมาย 

22 พระราชบัญญัติองคการเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 

23 พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558 

24 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528  

25 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

26 พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 

27 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 

28 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 

29 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 

30 พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ. 2547 

31 พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2547 

32 พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. 2550 

33 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 

34 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 

35 พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 

36 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 

37 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแหงชาติ(องคการมหาชน)พ.ศ. 2555 

38 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 

39 พระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. 2558 
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 เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและการจัดการสขุภาพ 

การคลอดมาตรฐาน 

จังหวัด................ เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวันท่ี........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน 
1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

  2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 

2. สถานการณ.............................................................................................................................................. 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

3.1 ขอมลูเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ

ของรัฐระดับ A, S ท่ีผาน

เกณฑการประเมิน 

(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ

ของรัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั A, S ท่ีผาน

เกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน

(A/B)×100 

     

     

     

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

 

2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ

ของรัฐระดับ M1, M2, F1, 

F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน

(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ

ของรัฐระดับ  

M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 

(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั  

M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการ

ประเมิน การคลอดมาตรฐาน  

(A/B)×100 

     

     

     

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

แบบ ตก.1 
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3.2 ขอมลูเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 

    (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 

Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
...................................................................................................................................................................................... 

  

ผูรายงาน....................................................................................... 
     ตําแหนง......................................................................................... 

       วัน/เดือน/ป................................................................................... 
              โทร........................................ e-mail………….……………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 

แบบสรุปผลรายงานกิจกรรมสงเสริมเด็กวัยเรียนสมสวน 
ลําดับ ผลการดําเนินงาน 

1. 1.ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
แผนงาน ระดับจังหวัด  

(ชื่อแผนงาน) 
ระดับอําเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.สงเสรมิเด็กสูงดสีมสวน   
2.การแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริม่อวนและอวน   
  2.2 เด็กผอม    
  2.3 เด็กเตี้ย   

2.กิจกรรมสําคัญ/กระบวนการดําเนินงาน : ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
กระบวนการ กิจกรรมสําคัญ 

ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
1.สงเสรมิเด็กสูงดสีมสวน   
2.แกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเริม่อวนและอวน   

  2.2 เด็กผอม    

  2.3 เด็กเตี้ย   
 

2. กิจกรรมรณรงคและสื่อสารในพ้ืนท่ี 
1.ดื่มนมจืดยืดความสูง 
   จํานวน…………………….…….ครั้ง   จํานวนโรงเรียน……………………….แหง   
   จํานวนนักเรียน………………………………….คน  
2.กิจกรรมทางกาย กระโดดโลดเตนเลนสนุก 
   จํานวน…………………….…….ครั้ง   จํานวนโรงเรียน……………………….แหง   
   จํานวนนักเรียน………………………………….คน 

3. 1.ความครอบคลุมของการช่ังนํ้าหนักและวัดสวนสูง 
  ภาคเรียนท่ี .................. ปการศกึษา ....................... 

จํานวนนักเรียนท้ังหมดในพ้ืนท่ี 
(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการช่ังนํ้าหนักและวัด
สวนสูง (คน) 

ความครอบคลุม 
(รอยละ) 

   
2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

สูงดีสมสวน เริ่มอวนและอวน ผอม เตี้ย 
จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

        
3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
   3.1 สูงดีสมสวน (นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง (W/H) และสวนสูงตามเกณฑอาย ุH/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรยีนท่ี 2 (ปกศ.60) ภาคเรยีนท่ี 1 (ปกศ.61) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
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ลําดับ ผลการดําเนินงาน 
   3.2 ภาวะเริม่อวนและอวน (นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง (W/H) ) 

ภาคเรยีนท่ี 2 (ปกศ.60) ภาคเรยีนท่ี 1 (ปกศ.61) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

    
   3.3 ภาวะผอม (นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง (W/H) ) 

ภาคเรยีนท่ี 2 (ปกศ.60) ภาคเรยีนท่ี 1 (ปกศ.61) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

    
   3.4 ภาวะเตีย้ (สวนสูงตามเกณฑสวนสูง (H/A) ) 

ภาคเรยีนท่ี 2 (ปกศ.60) ภาคเรยีนท่ี 1 (ปกศ.61) 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

     
4. 
 

จํานวนโรงเรยีนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ 
ประเภทโรงเรียน จํานวนโรงเรยีนท้ังหมดในพ้ืนท่ี (แหง) 

ประถมศึกษา  
ประถมศึกษาขยายโอกาส   

5. 1.จํานวนโรงเรยีนมีการคัดกรอง สงตอ เด็กอวนกลุมเสี่ยง  obesity  sign..........................แหง 
  พบเด็กอวนกลุมเสี่ยง*…………………..คน 
2.จํานวนเด็กอวนกลุมเสี่ยง (จากขอ1.)*ไดรับการสงตอสถานบริการสาธารณสุขจํานวน..........................คน (ระบุรายละเอียด) 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 12 รอยละของ Healthy Ageing 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานผูสูงอายุ 

 
1. ช่ือตัวช้ีวัด: รอยละของ Healthy Ageing  
2. จังหวัด.........................................................................................  เขตบริการสุขภาพท่ี.................   
3. ขอมูลแสดงผลการดําเนินงาน 
4. ขอมูลท่ัวไป (ณ วันท่ีรายงาน) 

 4.1 จํานวนประชากรรวม   =.............................................คน 
 4.2 จํานวนผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูจริงในพ้ืนท่ี =………………………………………...คน 

5. ขอมูลผลการจําแนกผูสูงอายุตามกลุมศักยภาพ (ภาพรวมท้ังจังหวัด) 
5.1 จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรอง ADL =……………………………..คน 
- จํานวนผูสูงอายุ กลุม 1 (Independent) =…………………………คน คิดเปนรอยละ.................. 
- จํานวนผูสูงอายุ กลุม 1 (Partial-dependent) =…………………คน คิดเปนรอยละ................. 
- จํานวนผูสูงอายุ กลุม 1 (dependent) =…………………………… คน คิดเปนรอยละ................. 

6. รายงานผลการจําแนกผูสูงอายุตามกลุมศักยภาพ (รายอําเภอ) 
 จํานวนผูสูงอายุท่ีอาศัย

อยูจริงในพ้ืนท่ี 
ผลการคัดกรอง ความสามารถในการดําเนนิกิจวัตรประจําวัน

พ้ืนฐาน 
(Activity of Daily Living: ADL) 

 กลุม 1 กลุม 2 กลุม 3 

อําเภอ 1  จํานวน    

รอยละ    

อําเภอ 2  จํานวน    
รอยละ    

รวม      
 

7. ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

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

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

8. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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9. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
.............................................................................................................................................................................. 

10. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. 

 
      ผูรายงาน........................................................................... 
      ตําแหนง............................................................................. 
      วัน/เดือน/ป....................................................................... 
      โทร....................................E-mail………………………….…… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม 

จากกลุมเส่ียงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

แนวทางการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

วิธีการวัดความดันโลหิตดวยตนเองท่ีบาน  
1. เครื่องวัดความดันโลหิตดวยตนเองท่ีบาน ควรเปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบวัดท่ีแขนดวยวิธี 

Oscillometric 
2. สิ่งแวดลอมในท่ีวัดความดันโลหิต  
   2.1 วัดความดันโลหิตในท่ีท่ีสงบเงียบ อุณหภูมิกําลังสบาย  
   2.2 นั่งวัดบนเกาอ้ีท่ีมีพนักพิงหลังและไมนั่งไขวหาง และนั่งพัก 1-2 นาทีกอนวัดความดันโลหิต 
   2.3 ระหวางวัดความดันโลหิต ไมพูดหรือออกเสียงใดๆ  
   2.4 งดสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล หรือเครื่องดื่มท่ีคาเฟอีน กอนมาวัดความดันโลหิต ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 
   2.5 แผนผาท่ีพันตนแขน (Upper-arm cuff) ใหวางอยูในระดับเดียวกับหัวใจ  
   2.6 อาจพิจารณาพันแผนผาพันตนแขนทับแขนเสื้อท่ีบางเทานั้น ผูท่ีใสแขนเสื้อท่ีหนา ควรถอดเสื้อ

ใหแผนผาพันตนแขนติดกับผิวหนังตนแขนโดยไมมีแขนเสื้อค่ันกลาง 
 3. การวัดความดันโลหิตดวยตนเองท่ีบาน หลังตื่นนอนตอนเชาใหวัดภายใน 1 ชั่วโมง (วัดกอนกินยา 

และกินอาหารเชา) สวนการวัดความดันโลหิตกอนนอนเวลากลางคืน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับการวัดความดัน
โลหิตหลังตื่นนอนตอนเชา 

แบบบันทึกการบันทึกคาความดันโลหิตท่ีบาน 

ตารางบันทึกคาความดันโลหิต 

วันท่ี วัน/เดือน/ป 

เชา 
คร้ังท่ี 1 

เชา 
คร้ังท่ี 2 

กอนนอน 
คร้ังท่ี 1 

กอนนอน 
คร้ังท่ี 2 

ตัวบน/ตัว
ลาง 

mmHg 

HR 
(คร้ังตอ
นาที) 

ตัวบน/ตัว
ลาง 

mmHg 

HR 
(คร้ังตอ
นาที) 

ตัวบน/ตัว
ลาง 

mmHg 

HR 
(คร้ังตอ
นาที) 

ตัวบน/ตัว
ลาง 

mmHg 

HR 
(คร้ังตอ
นาที) 

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          

ความดันโลหิต เฉลี่ย 7 วัน = ......................... mmHg 

ที่มา : รูปแบบการบริการปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ป 2560 หนา 84-86
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

แบบรายงานตัวช้ีวัดท่ี 1-1 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดท่ี 1-2 
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แบบรายงานตัวช้ีวัดท่ี 2 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

สรุปผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หนวยงาน...................................................... 

ประเภทท่ีเก็บ รายการท่ี
เก็บ 

หัวขอ
วิเคราะ

ห 

สถานท่ีจัดเก็บ (โปรด
เลือก) 

จํานวน จํานวน 
ท่ีไดรับ 

ผล
วิเคราะห 

ผลวิเคราะห สาเหตุท่ีไมเขา
มาตรฐาน 

การ
ดําเนินการ 
ในกรณีท่ีไม

เขามาตรฐาน       ผลิต นํา 
เขา 

จํา 
หนาย 

ท่ีเก็บ เขา 
มาตร 
ฐาน 

รอย
ละ 

ไมเขา 
มาตรฐาน 

รอยละ  ระบุสาเหตุ ระบุ
จํานวน 

1. เฝาระวังปกติ                             
  1.1 เครื่องมือแพทยปราศจากเช่ือ - IV Set                           

  - Suction                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              

ประเภทผลิตภัณฑ หมายถึง กลุมประเภทผลติภณัฑท่ีเก็บ           

รายการท่ีเก็บ หมายถึง รายการยอยท่ีเก็บ เชน IV Set, Suction เปนตน          

หากสํานัก/กองใด ไมแยกกลุมผลติภัณฑ ก็สามารถใสรายการยอยท่ีเก็บไดเลย          
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เอกสารประกอบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital 
เกณฑการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 

เกณฑการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital แบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี และระดับดีมาก  
 ในระดับพ้ืนฐาน จะเปนการประเมินการเขาถึงการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยประเมินดานการสราง
กระบวนการพัฒนา โดยการนําเอากลยุทธหลัก CLEAN มาใช และประเมินกิจกรรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมภายใน
โรงพยาบาลโดยกิจกรรม GREEN ซ่ึง ประกอบดวย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยท่ัวไป การพัฒนาสวม OPD             
ใหไดมาตรฐาน HAS การจัดการดานพลังงาน การจัดการสิ่งแวดลอมลอมภายใน และภายนอกอาคารโรงพยาบาล การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่มในโรงพยาบาล รวมทุกประเด็นจํานวน 10 ขอ 
 ในระดับดี เนนความครอบคลุมดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยเพ่ิมกิจกรรม 
GREEN มา 2 ขอคือ การพัฒนาสวม IPD ใหไดมาตรฐาน HAS และการจัดการมูลฝอยไดครบทุกประเภท  
 ในระดับดีมาก เพ่ิมกิจกรรม GREEN อีก 2 ขอ ระดับนี้เนนเรื่องของคุณภาพในการจัดการและการสรางเครือขาย             
เพ่ือขยายผลการดําเนินงาน โดยเพ่ิมกิจกรรมการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN และการนําไปใชประโยชน รวมท้ังการสราง
เครือขายการพัฒนากิจกรรม GREEN ลงสูชุมชนจนเกิดเปน GREEN Community 
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ข้ันตอนท่ี 1 สรางกระบวนการพัฒนา 

 1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการ
ขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสราง
กระบวนการสื่อสารใหเกิดการพัฒนา
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & 
CLEAN Hospital อยางมีสวนรวม
ของคนในองคกร 
 

1. โรงพยาบาลมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมเพ่ือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานพรอมท้ังประชาสัมพันธใหทราบท้ังองคกร 

2. มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 

3. พัฒนาศักยภาพเจ าหนา ท่ี ให มีองคความรู ด านอนามัย
สิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN Hospital เชน การอบรม
หลักสูตรการปองกัน และระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน 

4. มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN Hospital 

5. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินงาน
อยางมีสวนรวมท้ังองคกร 

 

 

 

 

   

แบบประเมินตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital   
ช่ือโรงพยาบาล ........................................................................................................... 
จังหวัด ........................................................................................................................ 
ศูนยอนามัยท่ี………………………………………………………………….……………………………….. 
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ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรม GREEN 

ระดับพ้ืนฐาน 

G: Garbage 

(การจัดการมูลฝอย

ทุกประเภท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545  

 

          โรงพยาบาลมีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตาม
กฎกระทรวงวาดวยกํากําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ใน 7 หัวขอ คือ 
1. บุคลากร 

1.1. มีการแตงตั้ งเจาหนาท่ี ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตร เพ่ือเปนผูรับผิดชอบดูแล
ระบบการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

1.2. ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อไดรับการอบรม
หลักสูตรการปองกัน และระงับการแพรเชื้อหรืออันตรายท่ีอาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
2.1. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหลงกําเนิด 
2.2. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อระหวางวัสดุมีคม และวัสดุไมมีคม 

3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
3.1. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเปน

กลอง หรือถังท่ีทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทานตอการแทงทะลุและ
การกัดกรอนของสารเคมี มีฝาปดมิดชิด และปองกันการรั่วไหล
ของเหลวภายในได 

3.2. ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไมมีคม มีลักษณะเปนถุง
สีแดงทึบแสงทําจากพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีความเหนียวไมฉีก
ขาดงาย ทนทานตอสารเคมี การรับน้ําหนัก กันน้ําได ไมรั่วซึม 
และไมดูดซึม 

3.3. มีเครื่องหมายและคําเตือนท่ีบงบอกใหบุคคลท่ัวไปทราบวาเปน
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ 
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3.4. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไมมีคม บรรจุไมเกิน 2 ใน 3 สวนของ
ถุงและมัดปากถุงดวยเชือกหรือวัตถุอ่ืนใหแนน 

3.5. มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม บรรจุไมเกิน 3 ใน 4 สวนของ
กลอง 

3.6. ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกลองใสมูลฝอย
ติดเชื้อ) มีการใชงานเพียงครั้งเดียวและทําลายพรอมกับการกําจัด
มูลฝอยติดเชื้อ 

4. การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
4.1. ผูปฏิบัติงานเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคลประกอบดวย ถุงมือยางหนา ผากันเปอน ผา
ปดปากปดจมูก และรองเทาพ้ืนยางหุมแขง ในขณะปฏิบัติงาน 

4.2. ใชรถเข็นเคลื่อนยายภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ ยกเวนกรณีท่ีมี
มูลฝอยติดเชื้อเกิดข้ึนนอย 

4.3. มีการกําหนดเวลาและเสนทางการเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อท่ี
แนนอน 

4.4. มีการทําความสะอาดรถเข็นและอุปกรณในการปฏิบัติงานทุกวัน
ในบริเวณท่ีจัดไวเฉพาะ และน้ําเสียท่ีเกิดจากการลางทําความ
สะอาดตองเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

5. ลักษณะของรถเข็นท่ีใชเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 
5.1. มีพ้ืนและผนังทึบทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดไดงายดวยน้ําและมี

ฝาปดมิดชิดปองกันสัตวและแมลงนําโรคได 
5.2. มีขอความสีแดงท่ีรถวา “รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ หามนําไปใชใน

กิจการอ่ืน” 
5.3. มีอุปกรณ/เครื่องมือสําหรับเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ในกรณีท่ีตกหลน

ประจํารถเข็น 
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6. สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
6.1. เปนหองหรืออาคารเฉพาะ แยกจากอาคารอ่ืนและอยูในท่ีท่ีสะดวก

ตอการขนมูลฝอยไปกําจัด 
6.2. พ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดไดงายและมีการปองกันสัตว

และแมลงพาหะนําโรค 
6.3. มีขนาดเพียงพอสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไดอยางนอย 2 วัน 
6.4. มีระบบปองกันบุคคลท่ัวไปไมใหสามารถท่ีจะเขาไปในท่ีพักรวมมูล

ฝอยติดเชื้อได 
6.5. มีรางหรือทอระบายน้ําเสียเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
6.6. มีขอความเปนคําเตือนขนาดสามารถเห็นไดชัดเจนวา “ท่ีพักรวม

มูลฝอยติดเช้ือ” ไวท่ีหนาหองหรือหนาอาคาร 
7. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

7.1. กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง 
7.1.1. ไดรับความเห็นชอบจากราชการสวนทองถ่ินใหดําเนินการ

กําจัดมูลฝอยติดเชื้อได 
7.1.2. ผูปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 
7.1.3. กําจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยเผาในเตาเผาชนิด 2 หองเผาท่ี

สามารถควบคุมอุณหภูมิในหองเผามูลฝอย และหองเผาควัน
ใหอยูไมต่ํากวา 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ไดตามลําดับ
หรือวิธีการทําลายเชื้อดวยไอน้ําซ่ึงตองตรวจสอบมาตรฐาน
ทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2556 
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7.2. กรณีใหผูอ่ืนกําจัดให 
7.2.1. มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหนวยงานท่ีรับมูลฝอยติดเชื้อไป

กําจัดท่ีไดรับอนุญาต และแสดงชื่อสถานท่ีกําจัดท่ีเชื่อไดวามี
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อดวยวิธีท่ีถูกตอง 

7.2.2. มีการใชงานเอกสารกํากับการขนสงมูลฝอยติดเชื้อ (คําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1852/2556) และดําเนินการขนมูล
ฝอยติดเชื้อเปนไปตามขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการ
กําจัดมูลฝอย  ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3 มีการคัดแยกมูลฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรี

ไซเคิล มูลฝอยอินทรีย มูลฝอยอ่ืนๆ ไปยัง

ท่ีพักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ 

 

1. การใหความรูบุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยท่ัวไป
ตั้งแตการคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนยาย และกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 

2. จัดใหมีภาชนะคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย อยางนอย 3 
ประเภท ไดแก มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย  มูลฝอยอ่ืนๆ (รอ
นําไปกําจัด)  

3. ผูปฏิบัติงานตองสวมชุดท่ีรัดกุม และสวมอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลท่ีเหมาะสม  

4. มีการกําหนดเสนทางและเวลาในการเคลื่อนยายมูลฝอยท่ัวไปอยาง
ชัดเจน 

5. ลางทําความสะอาดรถเข็นเคลื่อนยายมูลฝอยหลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจในแตละวัน ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนํา
โรค  

6. ท่ีพักรวมมูลฝอยท่ัวไป มีพ้ืนและผนังเรียบ ทําความสะอาดงาย 
สามารถปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค มีรางหรือทอระบายน้ํา
เสียสูระบบบําบัดน้ําเสีย  

7. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยสงไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอตามวัน เวลา ท่ี
กําหนดไมใหเกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกคาง 
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R: RESTROOM    

(การพัฒนาสวม

มาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และ

ปลอดภัย (HAS)) 

 

4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ท่ีอาคาร

ผูปวยนอก (OPD) 

 
 

 

 

 

 

 

  

          อาคารผูปวยนอก (Out Patient Department) หมายถึง 
อาคารสวนท่ีใหบริการเปนจุดบริการแรกท่ีผูปวยตองมาติดตอ มีขอบเขต
ภารกิจและหนาท่ีในการใหบริการผูปวยท่ัวไป และไมไดรับไวคางคืน 
อาคารผูปวยนอกของโรงพยาบาลผานมาตรฐานสวมสาธารณะไทย 
(HAS) ใน 16 ขอ ไดแก 
ความสะอาด  (Health:H) 

1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโถสวม โถปสสาวะ สะอาด ไมมี
คราบสกปรก อยูในสภาพดีใชงานได 

2. น้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา      
ขันตักน้ํา  สะอาด  อยูในสภาพดี  ใชงานได 

3. กระดาษชําระเพียงพอตอการใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
(อาจจําหนายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ําชําระท่ีสะอาด   
อยูในสภาพดี ใชงานได 

4. อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูใน
สภาพดีและใชงานได 

5. สบูลางมือ  พรอมใหใชตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
6. ถังรองรับมูลฝอย  สะอาด  มีฝาปด  อยูในสภาพดี  ไมรั่วซึม  

ตั้งอยูในบริเวณอางลางมือหรือบริเวณใกลเคียง 
7. มีการระบายอากาศดี  และไมมีกลิ่นเหม็น 
8. สภาพทอระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไมรั่ว  แตก  หรือชํารุด 
9. จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา 

เปนประจํา 
ความเพียงพอ  (Accessibility: A) 

10. จัดใหมีสวมนั่งราบสําหรับผู พิการ ผูสูงวัย หญิงตั้งครรภและ
ประชาชนท่ัวไปอยางนอยหนึ่งท่ี 
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*ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขา
ใชได อยางนอย 1 หอง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 
2548 

11. สวมสาธารณะพรอมใชงานตลอดเวลาท่ีเปดใหบริการ 
ความปลอดภัย  (Safety: S) 

12. บริเวณท่ีตั้งสวมตองไมอยูท่ีลับตา/เปลี่ยว 
13. กรณีท่ีมีหองสวมตั้งแต 2 หองข้ึนไป ใหแยกเปนหองสวม

สําหรับชาย - หญิง โดยมีปายหรือสัญลักษณท่ีชัดเจน 
14. ประตูท่ีจับเปด – ปด และท่ีล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพดี  

ใชงานได 
15. พ้ืนหองสวมแหง 
16. แสงสวางเพียงพอ สามารถมองเห็นไดท่ัวบริเวณ 

E: ENERGY           

(การจัดการดาน

พลังงาน) 

 

5 มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเปน

รูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการท่ี

กําหนดรวมกันท้ังองคกร 

 

           มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานไฟฟา 
พลังงานเชือ้เพลิง รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ อยางประหยัด ยกตัวอยางเชน  

- กําหนดเวลาการเปดปดเครื่องใชไฟฟา  
- การตั้งคาอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส  
- การใชรถยนตรวมกัน (Car pool) 
- สงเสริมการใชจักรยานในโรงพยาบาล 
- รณรงคการใชน้ําอยางประหยัด  เปนตน 

และมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1. มีมาตรการการดําเนินงานการประหยัดพลังงานท่ีชัดเจน  
2. มีผูรับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
3. มีการดําเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานท่ีสอดคลองกับนโยบาย 
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E:ENVIRONMENT 

(การจัดการ

ส่ิงแวดลอมใน

โรงพยาบาล) 

 

 

 

6 มีการจัดสิ่งแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและ

ภายนอกอาคาร โดยเพ่ิมพ้ืนท่ี 

สีเขียว และพ้ืนท่ีพักผอนท่ีสราง
ความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับ
ชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสําหรับ
ผูปวย รวมท้ังผูมารับบริการ 
 

1. มีการดูแลดานสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคารใหมี
ความสะดวกในการใหบริการ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยไม
เปนแหลงเพาะพันธุยุง และปลอดภัย แสงสวางเพียงพอ ระบาย
อากาศไดดี  

2. มีการดําเนินงานกิจกรรมท่ีสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีในการ
ทํางาน เชน กิจกรรม  5ส  กิจกรรมสถานท่ีทํางานนาอยู นา
ทํางาน (Healthy Work Place)  เปนตน 

3. มีการจัดการน้ําเสียไดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงตามท่ี
กฎหมายกําหนด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม) 

4. การปรับปรุงภูมิทัศน เชน การจัดสวนสรางความรมรื่นหรือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว การปลูกตนไมเพ่ือดูดซับมลพิษ เปนตน 

   

7 มีการสงเสริมกิจกรรมท่ีเ อ้ือตอการมี

สุขภาพท่ีดีแบบองครวม ไดแก กิจกรรม

ทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให

คําปรึกษาดานสุขภาพขณะรอรับบริการ

ของผูปวยและญาติ 

 

1. มีกิจกรรมใหความรู  โดยการสอน สาธิต เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ใหสามารถเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
ในชีวิตประจําวัน ไดอยางถูกตอง     

2. จัดบริการใหคําปรึกษาแกผูมารับบริการทุกกลุมวัย รวมท้ัง       
กลุมเสี่ยง กลุมท่ีเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) เพ่ือใหเกิด
ความตระหนักและจูงใจใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการ
บริโภคถูกตองตามหลักโภชนาการและการเพ่ิมกิจกรรมทางกาย
เพ่ือสุขภาพดีและปองกันบําบัดโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) 

 

 

  

NUTRITION  

(การจัดการ

สุขาภิบาลอาหาร

และการจัดการน้ํา

8 สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยใน

โรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน 

 

          สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพ้ืนฐาน ผาน 15 ขอ ดังนี้ 

1. บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร สะอาด  เปนระเบียบ มีแสงสวาง
เพียงพอ ไมอยูใกลกับท่ีพักมูลฝอยหรือบริเวณบําบัดน้ําเสีย 
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บริโภคใน

โรงพยาบาล) 

2. บริเวณท่ีเตรียม – ปรุงอาหาร พ้ืน ผนัง ทําดวยวัสดุถาวรแข็ง 
เรียบ  มีสภาพดี  และสะอาด 

3. อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ตองมี
เครื่องหมายแสดงการไดรับอนุญาตท่ีถูกตองของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (เลขสารบบอาหาร 13 หลัก) 

4. อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม และอาหารแหง มี
คุณภาพดี แยกเก็บเปนสัดสวน ไมปนกัน วางสูงจากพ้ืนอยาง
นอย 60 เซนติเมตร หรือเก็บในตูเย็น อาหารสดตองลางให
สะอาดกอนนํามาปรุง 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปด 
วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร 

6. การลําเลียงอาหารท่ีปรุงสําเร็จแลวไปยังท่ีตางๆ ตองมีการ
ปกปดใหมิดชิด 

7. ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน และสอม ตองทําดวยวัสดุ
ท่ีไมมีพิษภัย เชน สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว  แกว 
อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีออน 

8. การลางภาชนะตองแยกภาชนะสําหรับผูปวยติดเชื้อ และไมติด
เชื้อออกจากกัน 

9.  ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการ 3 ข้ันตอน และข้ันตอนสุดทาย
ตองมีการฆาเชื้อโรค อางลางภาชนะตองสูงจากพ้ืนอยางนอย 
60 เซนติเมตร และตองมีทอระบายน้ําท้ิงท่ีใชการไดดี 

10. ชอน สอม วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด หรือเก็บ
เปนระเบียบในภาชนะท่ีสะอาดและปดมิดชิด และขณะท่ี
ลําเลียงไปใหผูปวยตองมีการปกปด 
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11. ใชถังมูลฝอยสภาพดี ไมรั่วซึม ใชถุงพลาสติกสวมไวดานในและ
มีฝาปด 

12. หองน้ํา หองสวมตองสะอาด ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียม - 
ปรุง  ท่ีลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ท่ีเก็บอาหาร  และตองมี
อางลางมือท่ีใชการไดดีในบริเวณหองสวม 

13. ผูปรุง ผูเสิรฟ แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือมีเครื่องแบบ 
14. ผูปรุง ผูเสิรฟ ตองเปนผูมีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ หรือพาหะ

ของโรคและโรคผิวหนัง โดยมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้น
ใหตรวจสอบได 

15. ผูปรุง ผูเสิรฟ มีสุขนิสัยท่ีดี เชน ตัดเล็บสั้น ใชอุปกรณสําหรับ
หยิบจับอาหาร  ไมสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน 

          หากการจดับริการอาหารในโรงพยาบาลมีการจาง out 
source ใหโรงพยาบาลกําหนดมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน 15 ขอ 
ขางตนใน TOR และโรงพยาบาลควรใหคําแนะนําตามมาตรฐาน 

9 รอยละ 80 ของรานอาหารในโรงพยาบาล

ไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรม

อนามัย 

 

           รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร ในโรงพยาบาลได
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ผาน 15 ขอ ดังนี ้

1. สถานท่ีรับประทาน สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ตอง
สะอาดเปนระเบียบ และจัดเปนสัดสวน 

2. ไมเตรียมปรุงอาหารบนพ้ืน และบริเวณหนา หรือในหองน้ํา 
หองสวม และตองเตรียมปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพ้ืนอยาง
นอย 60 เซนติเมตร 

3. ใชสารปรุงแตงอาหารท่ีมีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรอง
ของทางราชการ เชน เลขสารบบอาหาร 
หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(มอก.)    
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4. อาหารสดตองลางใหสะอาดกอนนํามาปรุงหรือเก็บ การเก็บ
อาหารประเภทตางๆ ตองแยกเก็บเปนสัดสวน อาหารประเภท
เนื้อสัตวดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส 

5. อาหารท่ีปรุงสําเร็จแลว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด  
วางสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร 

6. น้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปด        
ใชอุปกรณท่ีมีดามสําหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพ้ืน
อยางนอย 60 เซนติเมตร        

7. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะ แลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง 
หรือลางดวยน้ําไหล และท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพ้ืนอยาง
นอย 60 เซนติเมตร 

8. เขียงและมีด ตองมีสภาพดี แยกใชระหวางเนื้อสัตวสุก เนื้อสัตว
ดิบ และผัก ผลไม 

9. ชอน สอม ตะเกียบ วางตั้งเอาดามข้ึนในภาชนะโปรงสะอาด 
หรือวางเปนระเบียบในภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด 
เก็บสูงจากพ้ืนอยางนอย 60 เซนติเมตร 

10. มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล 

11. หองสวมสําหรับผูบริโภคและผูสัมผัสอาหารตองสะอาด มีอาง
ลางมือท่ีใชการไดดี และมีสบูใชตลอดเวลา 

12. ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูปรุงตองผูกผา
กันเปอนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

13. ผูสัมผัสอาหารตองลางมือใหสะอาดกอนเตรียมปรุง ประกอบ 
จําหนายอาหารทุกครั้ง ใชอุปกรณในการหยิบจับอาหารท่ีปรุง
สําเร็จแลวทุกชนิด 
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14. ผูสัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือตองปดแผลใหมิดชิด หลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร 

15. ผูสัมผัสอาหารท่ีเจ็บปวยดวยโรคท่ีสามารถติดตอไปยังผูบริโภค 
โดยมีน้ําและอาหารเปนสื่อ ใหหยุดปฏิบัติงานจนกวาจะรักษา
ใหหายขาด 

10 จัดใหมีบริการน้ําดื่มสะอาดท่ีอาคารผูปวย

นอกและผูปวยใน  

 

1. จัดใหมีจุดบริการน้ําดื่มอยางเพียงพอตอจํานวนผูมารับบริการ 
2. มีการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มดวยชุดทดสอบการปนเปอน

แบคทีเรีย (อ11) ณ จุดท่ีใหบริการน้ําด่ืมหลักของอาคารผูปวย
นอก (OPD) และอาคารผูปวยใน (IPD) กรณีมีสถานท่ีประกอบ
อาหารผูปวยในโรงพยาบาลใหตรวจน้ําท่ีใชในการปรุงประกอบ
อาหาร ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง 

   

ระดับดี 
 11 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก

สุขลกัษณะ 

 

          มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภท โดยเพ่ิมการจัดการมูลฝอย
ท่ีเปนพิษหรืออันตราย ดังนี้ 

1. มีการใหความรูบุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยท่ี
เปนพิษหรืออันตรายตั้งแตการคัดแยก เก็บรวบรวม เคลื่อนยาย 
และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

2. จัดให มีภาชนะคัดแยกมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย ณ 
แหลงกําเนิด 

3. ผูปฏิบัติงานตองสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

4. มีการกําหนดเสนทางและเวลาในการเคลื่อนยายมูลฝอยท่ีเปน
พิษหรืออันตรายอยางชัดเจน 

5. มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยสงไปกําจัดอยางสมํ่าเสมอตามวัน 
เวลาท่ีกําหนดไมใหเกิดการสะสมหรือมูลฝอยตกคาง 
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12 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด 

เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ท่ีอาคาร

ผูปวยใน (IPD) 

 

          อาคารผูปวยใน (Ward) หมายถึง อาคารสวนท่ีใหบริการผูปวย
ท่ีพักคางคืนเพ่ือรักษาตัวในโรงพยาบาล และรวมถึงคลินิก/แผนกตางๆ 
เชน แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรม แผนกสูติ - นรีเวช แผนกโรค
ผิวหนัง เปนตน  
อาคารผูปวยในของโรงพยาบาลผานมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS) 
ใน 16 ขอ 

   

ระดับดีมาก 

 13 มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN 

โดยการนําไปใชประโยชนและเกิดการ

แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู กั บ เ ค รื อ ข า ย

โรงพยาบาลและชุมชน 

 

           มีการสราง นวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการทําสิ่งตางๆ ดวยวิธี
ใหม ๆ  อาจหมาย ถึ งการ เปลี่ ยนแปลงทางความคิ ด  การผลิ ต 

กระบวนการ หรือองคกร หรือการพัฒนาตอยอดการดําเนินงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงานตามเกณฑ GREEN เชน  

- Product Innovation คือ การคิดคนหรือประดิษฐสิ่งของท่ี
แตกตางจากรูปแบบเดิมเพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินงานตาม 
GREEN 

- Process Innovation คือ การคิดคนหรือการเปลี่ยนแปลงดาน
กระบวนการทํางาน หรือตอยอดกระบวนการดําเนินงานตาม 
GREEN  

- Service Innovation คือ การนําความคิดและแนวทางการ
ดําเนินงานดานการบริการรูปแบบใหมๆ ท่ีผานการคิดอยางเปน
ระบบ และเขาใจถึงความตองการของผูใชบริการ มาใชเปนแนว
ทางการสรางการบริการท่ีแตกตาง เพ่ือมุงตอบสนองตอความพึง
พอใจของผูมารับบริการ  

- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร 
ระบบการทํางาน วิธีการทํางาน หรือการผสมผสานการทํางาน
รูปแบบใหม การสรางสิ่งใหมๆ ในการบริหารจัดการสิ่งท่ีเปน
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ประโยชน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN 
14 สรางเครือขายการพัฒนา GREEN  ลงสู

ชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN Community 

 

           โรงพยาบาลรวมมือกับภาคีเครือขาย ซ่ึงไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน วัด โรงเรียน ผูนํา
ชมุชน หรือหนวยงานอ่ืนๆ ในการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชน เพ่ือใหเกิด
กิจกรรม GREEN ในชุมชน 

   

สรุปผลการประเมิน 
ผานในระดับ      ระดับพ้ืนฐาน      ระดับดี     ระดับดีมาก 
ตองปรับปรุง (ขอ .................................................................................................................................................................................................................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผูประเมิน 
     ( ......................................................) 
ตําแหนง....................................................................  
วันท่ี .............เดือน.....................พ.ศ. ...................... 

ลงชื่อ....................................................ผูรับการประเมิน 
      ( ......................................................) 
ตําแหนง.........................................................................  
วันท่ี ................เดือน............................ พ.ศ. ................ 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 24 รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ประเด็น รายละเอียด ผลการดําเนินงาน 
1. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ   
1.1 มีขอมูลประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
และ/หรือประเด็นปญหาตาม
นโยบายประเทศ  อยางเปนระบบ 

1) มีขอมูลประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม กรณีท่ีมีพ้ืนท่ี
เสี่ยงใน 46 จังหวัดท่ีกําหนด หรือหากไมมี ใหใชพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆ ตามสภาพ
ปญหาในพ้ืนท่ีนั้นๆ  โดยเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ 
* ขอมูลประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม คือ พ้ืนท่ีเสี่ยง
ตามแผนคุมครองสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม  ป 2560-2569 ใน 46 
จังหวัด ท่ีเปนมลพิษสิ่งแวดลอม 3 กลุมหลัก คือ 1) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ
จากสารเคมีและสารอันตราย (เหมืองทอง เหมืองเกา ขยะอิเลคทรอนิกส)  
2) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษ     ทางอากาศ  (ฝุนหนาพระลาน จ.
สระบุรี หมอกควันภาคเหนือ และโรงไฟฟาชีวมวล)  และ 3) พ้ืนท่ีคาดวาจะ
มีปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม เหมืองโปแตช และโรงไฟฟาถานหิน) 
2) หากไมมีท้ังพ้ืนท่ีเสี่ยงใน 46 จังหวัดท่ีระบุ และพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆ ท่ีเปน
ปญหาในพ้ืนท่ี และควรมีดําเนินงานตามประเด็นตามนโยบายประเทศ เชน 
ประเด็น ปญหาตามนโยบายประเทศ ไดแก มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ัวไป 
สิ่งปฎิกูล การลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เปนตน    

1) มีขอมูลประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ตามประเด็นในแผนคุมครองสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ป 2560-2569  คือ............................................ 
2) ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆ ตามสภาพปญหาหรือบริบทของ
พ้ืนท่ี ท่ีดําเนินการ คือ
..............................................................................................  
3) ลักษณะการจัดเก็บของฐานขอมูล คือ
.......................................... (ไดแก ตามแบบฟอรม/แบบ
สํารวจของสวนกลาง/ ไฟล Excel บันทึกขอมูล
สถานการณ/ ระบบ NEHIS/ลักษณะอ่ืนๆ ) 

1.2  มีขอมูลประเด็นปญหาดาน 
สิ่งแวดลอมและสุขภาพของจังหวัด
และมีขอมูลประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ
จังหวัด อยางเปนระบบ 

มีขอมูลประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีจําเปนของจังหวัด ซ่ึง
มาจากการวิเคราะหสภาพปญหาจากสถานการณท่ีมี/ขอมูลขาวสาร/
เหตุการณท่ีเกิดข้ึน/เหตุรองเรียนตางๆ/การหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ฯลฯ  มีขอมูลประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐานท่ีสําคัญระดับจังหวัด  
เชน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ัวไป การจัดการ สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาล
อาหาร น้ําบริโภค มาตรการดานกฎหมาย สารเคมีและสารอันตราย เปนตน  
โดยเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ 

1) ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีกําหนดใน
การจัดทําฐานขอมูล คือ..................................................…… 
2) ประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐานท่ีสําคัญระดับ
จังหวัด ท่ีมีการจัดเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล 
คือ……………………...……………………………………………………… 
3) ลักษณะการจัดเก็บของฐานขอมูล คือ....................(ไดแก 
ระบบ NEHIS/ ตามแบบฟอรม/แบบสํารวจของสวนกลาง/ 
ไฟล Excel บันทึกขอมูลสถานการณ/ ลักษณะอ่ืนๆ ) 
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1.3 มีรายงานสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

มีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ท้ัง ในประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม และประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน และ/หรือประเด็นปญหาตามนโยบายประเทศ  

1) มีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ใน
ประเด็น
.............................................................................................. 
2) วิธีท่ีใชสําหรับการมีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 
คือ………………………………………..…………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(เชน ใช ระบบ NEHIS ในการวิเคราะห แปรผล และจัดทํา
สถานการณ เปนตน) 
 

1.4 การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 

มีการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ท้ังประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดลอม และ ประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน และ/
หรือประเด็นปญหาตามนโยบายประเทศ  

 - อธิบายวิธีการดําเนินงานเฝาระวัง และระบุประเด็นท่ีทํา
การเฝาระวังในพ้ืนท่ี มีประเด็นอะไรบาง 

1.5 มีการใชประโยชนขอมูล  มีการใชประโยชนขอมูลจากฐานขอมูลสถานการณและการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ เชน การสื่อสารความเสี่ยง/ เตือนภัย นําเขาท่ี
ประชุม อสธจ. การใชขอมูลในการวางแผน ตัดสินใจแกไขปญหา เปนตน  

 - อธิบายวิธีการใชประโยชนของขอมูล วาใชประโยชนจาก
ขอมูลใด อยางไร  

1.3 มีรายงานสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

มีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ท้ัง ในประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม และประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม
พ้ืนฐาน และ/หรือประเด็นปญหาตามนโยบายประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 

1) มีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ ใน
ประเด็น
.............................................................................................. 
2) วิธีท่ีใชสําหรับการมีรายงานสถานการณดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 
คือ………………………………………………..…………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(เชน ใช ระบบ NEHIS ในการวิเคราะห แปรผล และจัดทํา
สถานการณ เปนตน) 
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2. กลไกของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  (อสธจ.) 

2.1  มีผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ฝายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด  

หนวยงานมีกลุม/ฝายงานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือกลุมงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายสาธารณสุข หรือมีคําสั่ง
มอบหมายใหรับผิดชอบงานฝายเลขานุการ อสธจ.  

กลุมงานท่ีรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดลอมของจังหวัด คือ
.............................................................................................. 

2.2  มีแผนการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  

มีแผนการจัดประชุมฯ หรือโครงการท่ีแสดงถึงจํานวนครั้งการจัดประชุม 
กิจกรรม และงบประมาณการประชมุ อสธจ. ท่ีเปนปจจุบัน  

มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานการจัดประชุม อสธจ. คือ 
.............................................................................................. 

2.3  มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 

มีการดําเนินการตามแผนการจัดประชุม หรือโครงการ ตามขอ 2.2 จํานวน
ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป หรือตามความเหมาะสม 

กําหนดแผนการจัดประชุม...................................ครั้งตอไป 
และสามารถดําเนินการจัดประชุมได...........................ครัง้
ตอป (อธิบายปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน) 

2.4  มีการนําเสนอขอมูลใน
ประเด็นท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ท้ัง
ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
ประเด็นท่ัวไป หรือ ประเด็น
ปญหาท่ีเปนความเสี่ยงของพ้ืนท่ี 
หรือ ประเด็นปญหาตามนโยบาย
ประเทศ หรือประเด็นขอกฎหมาย     

มีขอมูลนําเขาท่ีประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาในรูปแบบของเอกสาร หรือ
ไฟลขอมูล ใหท่ีประชุมประกอบการพิจารณาเพ่ือมีมติตอประเด็นดังกลาว 
โดยขอมูล ประกอบดวยประเด็นงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม หรือประเด็น
ปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือประเด็นตามนโยบาย หรือประเด็นกฎหมาย  
ประเด็นดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน ประเด็นมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ัวไป 
การจัดการ สิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร น้ําบริโภค มาตรการดาน
กฎหมาย สารเคมีและสารอันตราย เปนตน   
ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษ เชน ประเด็นมลพิษสิ่งแวดลอม 3 
กลุมหลักคือ    
1) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากสารเคมีและสารอันตราย (เหมืองทอง เหมือง
เกา ขยะอิเลคทรอนิกส) 2) พ้ืนท่ีเสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (ฝุน
หนาพระลาน จ.สระบุรี หมอกควันภาคเหนือ และโรงไฟฟาชีวมวล) และ3) 
พ้ืนท่ีคาดวาจะมีปญหาสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ี
นิคมอุตสาหกรรม เหมืองโปแตช และโรงไฟฟาถานหิน) 
ประเด็นปญหาตามนโยบายประเทศ เชน ประเด็นมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
ท่ัวไป สิ่งปฎิกูล การลด ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เปนตน      

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 442 | P a g e  
 



ประเด็น รายละเอียด ผลการดําเนินงาน 
ประเด็นกฎหมาย เชน 1) การออกขอกําหนดทองถ่ิน/ใบอนุญาต/หนังสือ
รับรองการแจง/การออกคําสั่งทางปกครอง/การเปรียบเทียบและดําเนินคดี  
2) การจัดการเหตุรําคาญ 3) หรือปญหาขอกฎหมาย เชน การตีความ/
อํานาจการบังคับใช/อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข 
ฯลฯ เปนตน 

2.5  มีมติและติดตามจากท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด  

1) มีมติจากท่ีประชุมในการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีเปนประเด็น
สําคัญของจังหวัด 
2) ฝายเลขาฯ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานจากมติจากการ
ประชุม  

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

2.6  มีการรายงานการประชุม มีการสรุปรายงานผลการประชุม และสงขอมูลใหแกศูนยอนามัยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือสรุปในภาพรวมของศูนยอนามัยตอไปตามแบบฟอรมของศก
ม. ใหแกศูนยอนามัยฯ ไมนอยกวา 3 ครั้งตอป              

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

3. การสงเสริมใหทองถิ่นมีการจัดบริการอนามัยส่ิงแวดลอมไดมาตรฐาน   
3.1 มีนโยบายหรือตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานระดับจังหวัดในการ
สงเสริมใหทองถ่ินมีการจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน  

1) จังหวัดมีนโยบายหรือกําหนดตัวชี้วัดดานสิ่งแวดลอม และถายทอด
สือ่สารนโยบายแกบุคลากรภายในหนวยงาน  
2) มีการถายทอดสื่อสารนโยบายใหหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

3.2 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม 
กํากับ และติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน     

1) มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ และติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) มีการแตงตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบแผนงาน 
3) มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนงาน เพ่ือผลักดันการทํางานให
ไดตามแผนงาน 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

3.3 มีฐานขอมูลการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

1) มีการจัดทําฐานขอมูลการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
2) มีการนําขอมูลไปใชในการพัฒนางาน 
3) มีการทบทวนปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 
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3.4 มีการสงเสริม/สนับสนุนให
บุคลากรของหนวยงานไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ  

บุคลากรของหนวยงานผานการอบรม เพ่ือใหคําปรึกษาแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและสามารถเปนผูประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับพ้ืนฐานได  

1) จํานวนบุคลกรของหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานอนามัย
สิง่แวดลอม......................คน 
2) จํานวนบุคลากรของหนวยงานท่ีผานการอบรม เพ่ือให
คําปรึกษาแกอปท.และสามารถเปนผูประเมินรับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในระดับพ้ืนฐานได จํานวน....................คน 

3.5 มีการประเมินรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
เกณฑการรับรองคุณภาพฯใน
ระดับพ้ืนฐาน 

อปท. ท่ีสมัครฯ ไดรับการประเมินรบัรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามเกณฑการรับรองคุณภาพฯใน
ระดับพ้ืนฐาน 

1) จํานวนอปท.ท่ีสมัครเขารับการประเมินฯ
.......................................แหง 
2) จํานวนอปท. ท่ีผานการประเมินฯ ระดับพ้ืนฐาน
..............................แหง 

3.6 มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหเปนตนแบบการ
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1) มีแผนในการลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินพัฒนายกระดับมาตรฐานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหเปนตนแบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินพัฒนายกระดับมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหเปนตนแบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนตนแบบ
การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพแลวเสร็จ อยางนอย 1 แหง 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

4.  จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของ รพ. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหถูกตองตามกฎหมาย   

4.1 มีฐานขอมูลการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อของสถานบริการการ
สาธารณสุข (ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535) ท่ีเปน
ปจจุบัน  

มีการจัดทําฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยใชแบบฟอรมการจัดเก็บ
ขอมูลตามท่ีกําหนด โดยมีฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สังกัดกรมวิชาการอ่ืนๆ) 
และมีฐานขอมูลของสถานบริการการสาธารณสุขอ่ืนๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ภาพรวมของแหลงกําเนิดมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับจังหวัด 
ประกอบดวย รพ.สต. รพ.รัฐ สังกัดหนวยงานอ่ืนๆ รพ.เอกชน คลินิกเอกชน 
รพ.สัตว คลินิกสัตว รวมท้ังมีขอมูลบริษิท่ีรับเก็บขนและกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

1) ฐานขอมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ท่ีมีขอมูล คือ
.............................................................................................. 
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ประเด็น รายละเอียด ผลการดําเนินงาน 
4.2 จัดใหมีกลไกบริหารจัดการ
และประสานความรวมมือในการ
แกไขปญหามูลฝอยติดเชื้อระดับ
จังหวัด อาทิ อสธจ.   

มีกลไกการดําเนินงานเพ่ือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับจังหวัด เพ่ือใหเห็น
ถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานแกไขปญหา
มูลฝอยติดเชื้อของจังหวัด เชน การใชกลไก อสธจ. หรือกลไกอ่ืนๆ โดยตอง
มีกลไกการประสานงานท่ีชัดเจน เชน มีการจัดประชุม การจัดทํา
คณะทํางาน เปนตน  

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

4.3 มีแผนและรายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข   

มีการจัดทําแผนการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อของ รพ.
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอ่ืนๆ  และรายงานผลการดําเนินงาน ไปยัง
ศูนยอนามัยเพ่ือรวบรวขอมูลระดับศูนย และสงตอใหสวนกลางตอไป 
 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

5. จังหวัดมีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลท่ีมีชุมชนท่ีมีการจัดการดานอนามัยส่ิงแวดลอมของชุมชน (Active Communities) 
5.1 จังหวัดมีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนใหตําบลมีชุมชนท่ีมีความ
เขมแข็ง 

มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหตําบลมีชุมชนท่ีมีความเขมแข็งในการ
จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน (Active Communities) 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

5.2 จังหวัดมีการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดตําบลท่ีมีชุมชนท่ีมีการจัดการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน 
(Active Communities) อยาง
นอยตําบล ตําบลละ 1 ชุมชน  

1) สนับสนุนองคความรูแกอปท. ในการรวมสรางตําบลท่ีมีชุมชนท่ีมีการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 
2) สงเสริมใหเกิดแกนนําชุมชน และ/หรือ อสม. ดาน อวล. อยางนอย 1  
คนตอชุมชน 
3) สงเสริมใหชุมชนมีขอมูลท่ีสามารถระบุความเสี่ยง/สิ่งคุกคามของชุมชนได 
4) สงเสริมใหชุมชนมีแผน/โครงการ/ กิจกรรมดําเนินการ/หรือขอตกลง
รวมกันเพ่ือการจัดการ อวล. ของชุมชน 
5) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมท่ีตอบสนอง
ตอปญหาของทองถ่ินนั้นๆ และ/หรือสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชม
ใหเอ้ือตอสุขภาพ อาทิ การจัดการปฏิกูลมูลฝอย/ น้ํา /หรือประเด็นเฉพาะ
พ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีท่ัวไป  พ้ืนท่ีเสี่ยง และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ใหความรู 
แลกเปลีย่นเรียนรู การรณรงค  ฯลฯ  โดยกิจกรรมดังกลาวมีความ
สอดคลองกับคากลางระดับชุมชน  

1) อธิบายวิธีการดําเนินงาน 
2) จํานวน รายชื่อตําบล ชุมชน ท่ีมีการจัดการตัวเองดาน    
    อนามัยสิ่งแวดลอม 
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5.3 จังหวัดมีตําบลท่ีมuมี
นวัตกรรมชมุชนในการจัดการ
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สุขภาพ 

มีการดําเนินงานสนับสนุนใหตําบลมีชุมชนท่ีมีการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมของชุมชน (Active Communities) และพัฒนาตอยอดเปน
ตําบลท่ีมีนวัตกรรมชุมชนในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมเพ่ือ
สุขภาพ 
 

ระบุวิธีการดําเนินงาน และรายชื่อตําบล ชุมชน ท่ีมี
นวัตกรรมชุมชนในการจัดการปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
เพ่ือสุขภาพ 

6. การสงเสริมใหมีการจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอมไดตามมาตรฐาน ใน 36 จังหวัดพ้ืนท่ีเส่ียง   
6.1 สนับสนุนขอมูลสถานการณ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพใหกับ
หนวยบริการสุขภาพ  

มีการสนับสนุนขอมูลสถานการณผานชองทางตางๆ  ใหกับหนวยบริการ
สุขภาพ ทุกระดับในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ไดแก รพศ./รพท. /
รพช. /รพ.สต./ สสอ. หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีบทบาทในการปองกัน 
และแกไขปญหา เชน  อสธจ. /ทสจ./ อสจ. /อปท./ สถานประกอบการ 
ฯลฯ  โดยทําหนังสือแจงเวียนขอมูลรายงานสถานการณฯ เว็บไซต/
อินทราเน็ต (Intranet) ฯลฯ  
 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

6.2 สนับสนุนใหหนวยบริการ
สุขภาพมีการสํารวจทางสุขภาพ 
หรือ ตรวจคัดกรองสุขภาพตาม
ความเสี่ยง หรือ เฝาระวังสุขภาพ
ตามความจําเปน  

มีการสนับสนุน/มีสวนรวม เพ่ือการสํารวจขอมูลหรือตรวจคัดกรองสุขภาพ
ในประชาชนกลุมเปาหมาย เชน แผนการดําเนินงาน การมีสวนรวม และ
สนับสนุนการดําเนินงาน โดย การประชุมชี้แจง การใหองคความรู การ
สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณเก็บตัวอยาง การรวมลงพ้ืนท่ี เปนตน 
พรอมท้ังมีการสรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหผูบริหารและหนวยงาน
ท่ีมีบทบาทในการปองกัน และแกไขปญหา  
 

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

6.3 บริหารจัดการใหมีการสื่อสาร
ความเสี่ยงแกประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ       

หลักฐานในการสนับสนุน/มีสวนในการสื่อสารความเสี่ยงแกประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน แผนการดําเนินงาน มีการสนับสนุนสื่อ
ประชาสัมพันธ เอกสารความรู การจัดประชุมใหความรู พรอมท้ังมีการ
สนับสนุนใหพ้ืนท่ีมีการจัดทํานวัตกรรม หรือ กระบวนการ หรือ รูปแบบการ
สื่อสารความเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนท่ี ฯลฯ   

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 
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6.4 ประสาน สนับสนุนใหมีการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมใน 
รพศ./รพท. /รพช. และ รพ.สต. 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

มีการสนับสนุน เชน การถายทอดองคความรู การฝกอบรม การจัดประชุม
ชี้แจง การพัฒนาสื่อ/คูมือ สรางระบบเครือขาย เพ่ือให รพศ./รพท. รพช. 
และรพ.สต. เกิดการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม มีระบบการคัดกรอง สง
ตอผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม ตาม
แนวทางการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด พรอม
สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบ  

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 

6.5 ประสาน สนับสนุน ติดตาม 
ใหมีการจัดบริการเวชกรรม
สิง่แวดลอมใน รพศ./รพท. ผาน
เกณฑฯ ในระดับข้ันเริ่มตนพัฒนา  

รพศ./รพท. ท่ีไดรับการสนับสนุนการจัดบริการเวช 
กรรมสิ่งแวดลอมตาม ขอ 6.4 มีผลการประเมิน ผานเกณฑในระดับ ข้ัน
เริ่มตนพัฒนา (ข้ันพ้ืนฐาน) ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรคกําหนด  

 - อธิบายวิธีการดําเนินงาน - 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 27 รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

แบบรายงานผลการประเมินโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ในผูปวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 
สถานบริการ ..................................   อําเภอ..........................จังหวัด .................................... ขอมูลการประเมินเดือน..........................ถึงเดือน.............................. 

สถานบริการ 

จํานวนผูปวย 

DM/HT 

ท้ังหมดท่ีข้ึน

ทะเบียนใน

สถานบริการ 

จํานวนผูปวย

DM/HTท่ีไดรับ

การประเมิน 

CVD Risk 

คิดเปน

รอยละ 

ผูปวยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงจําแนกกลุมตามความเส่ียง 

จํานวนกลุมเส่ียง

ปานกลาง 

(<20%) 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนกลุมเส่ียงสูง  

(20-<30%) 

คิดเปน 

รอยละ 

จํานวนกลุมเส่ียงสูงมาก 

(≥30%) 

คิดเปน 

รอยละ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

          
รวม 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานโรคหลอดเลือดสมอง 

 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

(1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 7) 

(2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 25) 

(3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 5) 
(4) การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A (รอยละ 100) 
(5) การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S (รอยละ 80) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
    3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ........................................................................................................................................................  

         (1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 7) (เปาหมายป 2560 – 2564) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองตายจาก     
ทุกหอผูปวย 

(รหัส ICD-10 =I60-I69) 
(A) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากทุกหอผูปวย ในชวง

เวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(B) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง 
(A/B) x 100 

อําเภอ....     
อําเภอ....     
อําเภอ....     
อําเภอ....     

ภาพรวมจังหวัด  
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 
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         (2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)(เปาหมาย: ≤ รอยละ 25) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตกตายจาก

ทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 =I60-I62) 

(C) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกจากทุกหอผูปวย 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I60-I62) 
(D) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตก 
(C/D) x100 

อําเภอ....     
อําเภอ....     
อําเภอ....     
อําเภอ....     

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 (3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 5) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายสถานะตายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันจากทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 =I63) 

 (E) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน จากทุกหอ

ผูปวย ในชวงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 =I63) 

(F) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/ อุดตัน 
 (E/F) x100 

อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ วันท่ี

รายงาน) 

    

 
    3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................................... 

    (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………...........................………………………………………..… 
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4. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A    

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน ถามี Stroke 
Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง มี Stroke Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล.............................     

โรงพยาบาล.............................     

โรงพยาบาล.............................     

โรงพยาบาล.............................     

โรงพยาบาล.............................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 

    

 

5. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล เปาหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถามี Stroke 

Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง 

มี Stroke  
Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 
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6. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน ถามี Stroke 
Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง 

มี Stroke  
Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 

    

* หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบดวย 3 สวนหลัก 
1. สถานท่ีเฉพาะไมนอยกวา 4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ท่ีมีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการใหความรูท่ีจัดเตรียมไวแลวโดยผานการประชุมของ

ทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 
7. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 
8. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   
 

9. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 
 

10. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร....................................... e-mail…………………......................…………... 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 31 อัตราตายทารกแรกเกิด 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานทารกแรกเกิด 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วนั  

     (เปาหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวาหรือเทากับ 28 วันใหนอยกวา 2.5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ        

      ในปงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

(1) อัตราตายทารกแรกเกิด อายุนอยกวาหรือเทากับ 28 วัน 

(เปาหมาย: ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวาหรือเทากับ 28 วันใหนอยกวา 2.5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ      
ในปงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย

เหตุ 

จํานวนทารกแรกเกิดท่ี

เสียชีวิตต่ํากวาหรือเทากับ  

28 วัน 

(A) 

จํานวนทารกแรกเกิด

มีชีพ 
(B) 

อัตราตายทารกแรกเกิด 

อายุต่ํากวาหรือเทากับ   

28 วัน 

(A/B) x 1,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมูล ณ วันท่ีรายงาน) 

    

  

ผูรายงาน.................................................................................................... 

ตําแหนง...................................................................................................... 

หนวยงาน................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร.................................. e-mail……………………............................……….. 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 32 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
(1) รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง 
    (เปาหมาย: โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ (ผานตามข้ันตอนการประเมินผล)  
2. สถานการณ..................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
    3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

      (1) รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง 
               (เปาหมาย: โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีระบบการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ (ผานตาม  
                ข้ันตอนการประเมินผล) ) 
 

จังหวัด 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนโรงพยาบาล (ระดับ 
A,S,M,F) ดําเนินการผานระดับ

ความสําเร็จตามข้ันตอนท่ีกําหนด
ในวิธีการประเมินผล 

(A) 

จํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด (ระดับ 
A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ 

(B) 

รอยละของโรงพยาบาล
ท่ีมีการดูแลแบบ
ประคับประคอง 
(A/B) x 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมูล ณ  

วันท่ีรายงาน) 

    

 
    3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ..................................................................................................................................................... 

      (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมแตละจังหวัด)……………………………………........................……..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
..................................................................................................................................................................................................... 
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5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
..................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
..................................................................................................................................................................................................... 

 
ผูรายงาน.............................................................................................. 
ตําแหนง............................................................................................... 
วัน/เดือน/ป......................................................................................... 
โทร.................................. e-mail………..........……................…………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 33 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

แบบบันทึกการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราหนวยบริการ…………………………………...รหัสสถานบริการ……………….  
(กรณีท่ีหนวยตองการรายงานใหกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต) 

ประจําเดือน …………………………………………………………….. 
วันท่ีเขา
รับการ
บริการ 

คํา
นําหนา 

ช่ือ นามสกุล เพศ เลขท่ี 
บัตร

ประชาชน 

วัน
เดือน
ปเกิด 

อําเภอ จังหวัด รหัส
โรค

ซึมเศรา 

คะแนน 
9Q 

คะแนน 
8Q 

                      
            

หมายเหตุ 
 วันท่ีเขารับการบริการ  คือ วันท่ีมารับบริการท่ีถูกวินิจฉัยเปนโรคซึมเศรา ใหลงขอมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd  

เชน  2013-09-07 : ตัวเลข 2013 คือ ป ค.ศ. - 09 คือ เดือน กันยายน - 07 คือ วันท่ี 7 
 คํานําหนาชื่อ     ใหลงขอมูลเปน  นาย, นาง, นางสาว, น.ส., พระ 
 เพศ   ใหลงขอมูลในรูปแบบรหัส เพศชายใหลงเปน 1 เพศหญิงใหลงเปน 2 
 เลขท่ีบัตรประชาชน    ใหลงขอมูลในรูปแบบเลข 13 หลักของบัตรประชาชน 
 วันเดือนปเกิด  ใหลงขอมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd 
 อําเภอ, จังหวัด คือ ท่ีอยูของผูปวยท่ีมารักษาตามทะเบียนบานของผูปวย ใหลงขอมูลตามรูปแบบของกรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย 
 รหัสโรคซึมเศรา คือ รหัส ICD10 ตั้งแต F32, F33, F34.1, F38 และ F39 ใหลงขอมูลรูปแบบรหัส เชน F32, F33,… 

   เปนตน 
 คะแนน 9Q, 8Q        คือ คะแนนท่ีประเมินไดจาก 9Q, 8Q ถามีผลของการประเมินใหลงขอมูลรูปแบบตัวเลข เชน 16, 

   10,… เปนตน 
    
 
    ผูรายงาน.................................................................................. 
    โทรศัพท................................................................................... 
    E-mail……………………......………………………………………………… 

       วันท่ี ................เดอืน..........................................พ.ศ................ 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 36 อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ปงบประมาณ 2561 

ช่ือโรงพยาบาล.............................................................................................. H code ......................................................... 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด ไตรมาสท่ี1  
(ต.ค– ธ.ค) 

ไตรมาสท่ี2 
(ม.ค–มี.ค) 

ไตรมาสท่ี3  
(เม.ย.– มิ.ย.) 

ไตรมาสท่ี4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

รวม 

1 จํานวนผูปวยท้ังหมด      
2 จํานวนผูปวยตายท้ังหมด      
3 อัตราตาย      
4 อัตราการไดรับ Antibiotic ภายใน 1 ชม. 

(นับจากเวลาท่ีไดรับการวินิจฉัย) 
     

5 อัตราการเจาะ H/C กอนให Antibiotic      
6 อัตราการไดรับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก

(ในกรณีไมมีขอหาม) 
     

7 อัตราท่ีผูปวยไดรับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ 
(ระดับ 4-5) ภายใน 3 ชม. 

     

หมายเหตุ :  
1. นับเฉพาะผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  
2. ไมนับรวมผูปวย palliative care (รหัส Z 51.5) 
 
นิยามการเก็บขอมูลตัวช้ีวัดยอย 
1. อัตราการเจาะ H/C กอนให Antibiotic  หมายถึง การเจาะ H/C กอนให Antibiotic  
สูตรคํานวณ  = จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีไดรับ การเจาะ H/C กอนให Antibiotic  
                                             จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท้ังหมด  
หมายเหตุ ในกรณีท่ีเดิมผูปวยไดรับ Antibiotic อยูโดยไมไดเจาะ H/C  ตอมาผูปวยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง 
แลวมีการเจาะ H/C รวมกับปรับ Antibiotic  ใหถือวา มีการเจาะ H/C กอนให Antibiotic   
 
2. อัตราการไดรับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.หมายถึง การไดรับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดยนับจากเวลา
วินิจฉัยจนถึงเวลาท่ีบริหารยา (Diagnosis to needle time)  
 
สูตรคํานวณ  = จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท่ีไดรับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.  
                                       จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท้ังหมด  
 
 

X 100 

X 100 
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3. อัตราการไดรับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก หมายถึง ผูปวยไดรับ IVfluid จํานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. แรกหลัง
วินิจฉัย 
สูตรคํานวณ  =จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท่ีไดรับ IVfluid จํานวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. 
                                                      จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท้ังหมด  
 
4. อัตราการรับผูปวยเขา ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีไดรับการวินิจฉัยแลว 
admission เขา ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track) 
สูตรคํานวณ  = จํานวนผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีไดเขา ICU ภายใน 3 ชม. 
                                     จํานวน ผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท้ังหมด  
 
หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วดัยอย ข้ึนอยูกับกระบวนการดูแลผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแตละโรงพยาบาลซ่ึง
อาจมีความแตกตางกันของวิธีการไดมาของตัวเลข แตใหยึดความถูกตองตรงตามคํานิยามท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 

X 100 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 38 รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถใหยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug)  

ในผูปวย STEMI ได 
แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานโรคหัวใจ 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

 (1) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ข้ึนไปมีการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ไดจริง  
      (เปาหมาย: 100%) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ......................................................................................................................................................... 

     (1) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปมีการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI  

          ไดจริง (เปาหมาย: 100%) โดยดําเนินการครบท้ัง 4 ขอ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการใหคําปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

   ทุกวัน 

2. โรงพยาบาลมียาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยตองมีพรอมให 

   ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบหมุนเวียนยาระหวางโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลชุมชน 

3. มีการใหยาละลายลิ่มเลือดไดจริงและมีขอมูลรอยละของการใหยาในผูปวย STEMI 

4. มีความพรอมของหนวยงานและทีมงาน มีอุปกรณเครื่องชวยชีวิต มีรถพยาบาลพรอมสงในกรณีฉุกเฉินตลอด  

   24 ชัว่โมงทุกวัน 

สถานบริการสขุภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย

เหตุ 

รพ.ต้ังแตระดับ F2 และ F2 ขึ้นไป
ในเขตท่ีมีการใหยาละลายลิ่มเลือด

ในผูปวย STEMI ไดจริง 
(A) 

รพ. ต้ังแตระดับ F2 
และ F2 ขึ้นไป 

ท้ังหมดในเขตนั้นๆ 
(B) 

รอยละโรงพยาบาลต้ังแตระดับ F2 
และ F2 ขึ้นไปมีการใหยาละลายลิ่ม

เลือด (Fibrinolytic drug) ใน
ผูปวย STEMI ไดจริง (A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 

 

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ....................................................................................................................................................... 

    (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………..............................………………………..… 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

ผูรายงาน.................................................................................................... 

ตําแหนง...................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร............................... e-mail…………………….................................……… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 39 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานโรคหัวใจ 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
 (1) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (ป 2560 – 2564)) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
  3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ.......................................................................................................................................................... 

 (1) อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 10 ในระยะ 5 ป (ป 2560 – 2564)) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย

เหตุ 

จํานวนประชากรท่ีตายจาก

โรคหลอดเลือดหัวใจ  

(รหัส ICD-10 =I20-I25) 

 (A) 

จํานวนประชากรกลาง

ในชวงเวลาเดียวกัน 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตจาก

โรคหลอดเลือดหัวใจ 

(A/B) x100,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 

  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………..............................…………………………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

ผูรายงาน....................................................................... 

ตําแหนง........................................................................ 

วัน/เดือน/ป................................................................... 

โทร.................................. e-mail……………………………. 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 40 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผลดานโรคมะเรง็ 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  (ติดตามทุก 3 เดือน)  
(1) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80%  
(2) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 
(3) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

2. สถานการณ 
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห    

 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
 (1) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

หมาย
เหตุ 

จํานวนผูปวยท่ีแพทยวาง
แผนการรักษาดวยการ

ผาตัดและไดรับการผาตัด  
≤ 4 สัปดาห นับตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
(A) 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับ
การผาตัด เพ่ือรักษา
มะเร็งท้ังหมดในปท่ี

รายงาน 
(B) 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับการ
ผาตัด ภายในระยะเวลา ≤ 4 

สัปดาห (A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 
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(2) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

หมายเหตุ 

จํานวนผูปวยท่ีแพทย
วางแผนรักษาดวยเคมี
บําบัดและไดรับการ
รักษาดวยเคมีบําบัด    
≤ 6 สัปดาห นับตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
(A) 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับ
เคมีบําบัดเพ่ือรักษา
มะเร็งท้ังหมดในปท่ี

รายงาน 
(B) 

รอยละของผูปวยไดรับเคมีบัด
ภายในระยะเวลา ≤ 6 สัปดาห 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 
(3) รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

สถานบริการสุขภาพ 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา  
6 สัปดาห  ≥ 80% 

หมายเหตุ 
 

จํานวนผูปวยท่ีแพทย
วางแผนการรักษา
ดวยรังสีรักษาและ
ไดรับการรักษาดวย

รังสีรักษา ≤ 6 
สัปดาห นับตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

(A) 

จํานวนผูปวยท่ีไดรับ
รังสีรักษาเพ่ือรักษา
มะเร็งท้ังหมดในปท่ี

รายงาน 
(B) 

รอยละของผูปวยท่ีไดรับรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 

≤ 6 สัปดาห 
(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 
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3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
 

ผูรายงาน....................................................................... 

ตําแหนง........................................................................ 

วัน/เดือน/ป................................................................... 

โทร................................... e-mail………………....……..… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 41 อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผลดานโรคมะเรง็ 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล (ติดตามทุก 12 เดือน) 
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564) 

2. สถานการณ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ  
      (1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 
หมาย
เหตุ 

 

จํานวนการตายจากโรคมะเร็งตับ 
(รหัส ICD-10 = C22, C24) 

(A) 

จํานวนประชากร
กลางในชวงเวลา

เดียวกัน (B) 

อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับ 
(A/B) x 100,000 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 
3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ

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

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

4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
 

ผูรายงาน.................................................................................................... 

ตําแหนง...................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร............................... e-mail………….............................………………..….. 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 42 อัตราตายจากมะเร็งปอด 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผลดานโรคมะเรง็ 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล (ติดตามทุก 12 เดือน) 
(1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564) 

2. สถานการณ
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  

 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
       (1) อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด (เปาหมาย: ลดลงรอยละ 5 ภายในป พ.ศ.2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 
จํานวนการตายจากโรคมะเร็ง

ปอด (รหัส ICD-10 = C33-

C34) (A) 

จํานวน
ประชากรกลาง
ในชวงเวลา
เดียวกัน (B) 

อัตราการเสียชีวิตจาก
มะเร็งปอด 

(A/B) x 100,000 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมูล ณ วันที่รายงาน) 

    

 

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 
4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................  
5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
...........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................... 

ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร............................. e-mail…………….............................……...…………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 43 รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานโรคไต 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
    (1) รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  

          (เปาหมาย: > 66% เม่ือสิ้นสุดปงบฯ 2561) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห    
   3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

 (1) รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
      (เปาหมาย: > 65% เม่ือสิ้นสุดปงบฯ 2560) 

จังหวัด 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 

จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ
ท่ี 3-4 ท่ีมีอัตราการลดลงของ 

eGFR< 4 ml/min/1.73 
m2/yr x 100  

(A) 

จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ระยะท่ี 3-4  

(B) 

รอยละของผูปวย CKD 
ท่ีมีอัตราการลดลงของ 

eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

 (A/B)X100 
จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมูล ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 

  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………..……………............................…………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
........................................................................................................................................................................................................... 
5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ผูรายงาน.................................................................................................... 

ตําแหนง...................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร............................... e-mail…………………....….............................……… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 44 รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานตา     

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
     (1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน  

          (เปาหมาย: รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดมากกวาหรือเทากับ  

           85% ของเปาหมาย) 

2. สถานการณ........................................................................................................................................................................ 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห     

     (1) รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 

          (เปาหมาย: รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดมากกวาหรือเทากับ   

           85% ของเปาหมาย) 

สถานบริการสขุภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย

เหตุ 

จํานวนผูปวยตอกระจก

ชนิดบอด (Blinding 

Cataract) ท่ีไดรับการ

ผาตัดภายใน 30 วัน  

(A) 

จํานวนผูปวยตอกระจกชนิดบอด 

(Blinding Cataract) ท่ีไดรับการ

วินิจฉัย 

(B) 

รอยละผูปวยตอกระจก

ชนิดบอด (Blinding 

Cataract) ท่ีไดรับการ

ผาตัด ภายใน 30 วัน 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

ผูรายงาน.................................................................................................... 

ตําแหนง...................................................................................................... 

วัน/เดือน/ป................................................................................................ 

โทร................................ e-mail…………………...............................………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 45 อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานโรคไต 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
สถานการณดานการปลูกถายไต........................................................................................................................................... 

2. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล  
(เปาหมาย: 1.0:100 (ในปงบประมาณ 2564)) 

 
จังหวัด 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 

จํานวนผูบริจาค
อวัยวะจากผูปวย

สมองตาย (actual 
donor) 

(A) 

จํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิต
ใน รพ. จากทุกสาเหตุ 
ในปงบประมาณ 2560 

(B) 

อัตราสวนของจํานวนผู
ยินยอมบริจาคอวัยวะจาก

ผูปวยสมองตาย ตอ จํานวน
ผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

(A/B)X100 

จังหวัด 1     

 2     

 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 
3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 

  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมเขต)……………..........................……………………………………………..… 

3 สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

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

4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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5 ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 
6 นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 
 

ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร..................................... e-mail…………………………................………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 47 รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล 
 รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 
 (เปาหมาย: รอยละ 50 ในปงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ....................................................................................................................................................................... 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
 รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 
 (เปาหมาย: รอยละ 50 ในปงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ท่ีดําเนินงาน

การดูแลระยะกลาง 
(A) 

จํานวนโรงพยาบาลระดับ 
M และ F ท้ังหมด 

(B) 

รอยละสถานพยาบาล
ระดับ M และ F        

ท่ีใหบริการการดูแล   
ระยะกลาง 
(A/B)x100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 
  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)…………………………….....................……………………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 
ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร..................................... E-mail………………………...............……………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ One day surgery : ODS 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
    รอยละของจํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ One Day Surgery  
    (เปาหมาย: รอยละ 30 ในปงบประมาณ 2564) 
2. สถานการณ  

- อังกฤษผาตัดแบบผูปวยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 34% เปน 65% อเมริกาผาตัดแบบผูปวยนอก>60% ค.ศ.2016 จะเพ่ิมข้ึนถึง   
  75% ประเทศไทยมีขอจํากัดท่ีทําใหไมสามารถใหบริการไดสาเหตุสําคัญคือการชดเชยคารักษาพยาบาลท่ีแตกตางกัน 
  ระหวางการใหบริการแบบผูปวยนอกกับแบบผูปวยใน 
- ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันในระดับนานาชาติวา one day surgery มีความสําคัญ คือผูปวยสามารถกลับไปใชชีวิตประจําวัน  
  และกลับไปทํางานหารายไดจุนเจือครอบครัวไดเร็ว ลดคาใชจายครอบครัวในการดูแลผูปวย ลดภาระเศรษฐกิจประเทศชาติ 
  ในการรักษาพยาบาลลงมาก   
- ผูปวยท่ีทําหัตการวันนอนเฉลี่ย 3 วัน, คาใชจายเฉลี่ยวันละ 7,500 บาท 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 

 รอยละของจํานวนผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ One Day Surgery  
 (เปาหมาย: รอยละ 30 ในปงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ี
ไดรับการผาตัดแบบ   
One Day Surgery 

(A) 

จํานวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไข
ในการเขารับการผาตัด

แบบ One Day Surgery 
ดวยโรคท่ีกําหนด 

(Principle diagnosis) 
(B) 

รอยละของจํานวน
ผูปวยท่ีเขารับบริการ
ผาตัดแบบ One Day 

Surgery 
(A/B)x 10 

 
จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 
 3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ...................................................................................................................................................... 
     (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)……………………………………….................…………………..… 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

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

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 
ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร..................................... E-mail……………...............………………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 49 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery(MIS) 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery  
(คาเปาหมาย: รอยละ 25 ในปงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ....................................................................................................................................................................... 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 
(คาเปาหมาย: รอยละ 25 ในปงบประมาณ 2564)  

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนผูปวยท้ังหมดท่ี
ไดรับการผาตัดแบบ 

Minimally Invasive 
Surgery 

(A) 

จํานวนผูปวยท่ีเขาเง่ือนไข
ในการเขารับการผาตัด

แบบดวยโรค Minimally 
Invasive Surgery        

ท่ีกําหนด (Principle 
diagnosis) 

(B) 

รอยละของผูปวยท่ีเขา
รับการผาตัดแบบ 

Minimally Invasive 
Surgery 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 
  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)……………….....................…………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................................................... 
5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 
ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร..................................... E-mail…………...............…………………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 50 อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป              

(ท้ังท่ี ER และ Admit) 
แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 

ดานการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit)  
   (คาเปาหมาย: รอยละ 6 ในปงบประมาณ 2564) 

2. สถานการณ....................................................................................................................................................................... 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
 3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
      อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ท้ังท่ี ER และ Admit)  

         (คาเปาหมาย: รอยละ 6 ในปงบประมาณ 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินทีเสียชีวิตภายใน 

24 ช่ัวโมง 
(A) 

จํานวนผูเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินท้ังหมด 

(B) 

อัตราการเสียชีวิตของผู
เจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 

ข้ึนไป 
(A/B) X 100 

จังหวัด 1     
จังหวัด 2     
จังหวัด 3     
จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ.......................................................................................................................................................... 
  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)……………………………………….....................…………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

........................................................................................................................................................................................................... 
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5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................... 

 
ผูรายงาน.................................................................................................... 
ตําแหนง...................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................................................ 
โทร..................................... E-mail……...............………………………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 52 รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม

ส่ิงแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ีกําหนด 
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  

“รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการสาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมส่ิงแวดลอมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑท่ีกําหนด” 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.................................................................... วันท่ีรายงาน......................................................... 
ผูรายงาน (นาย/นาง/นางสาว....................................................................ตําแหนง............................................................... 
กลุมงาน.....................................................................................................เบอรติดตอ........................................................... 
 

ลําดับ 
รายช่ือ รพศ.,รพท.,รพช. เปาหมาย 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ผานเกณฑการจัดบริการอาชีวอนามัย

และเวชกรรมส่ิงแวดลอมฯ 
หมายเหตุ 

1    

2    

3    

4    

5    

    

    

รวม แหง แหง  

รอยละผานเกณฑฯ  รอยละ....................  
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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 
สําหรับโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป 

 
 ขอมูลท่ัวไป  
 1. ชือ่โรงพยาบาล................................................................ จังหวัด........................................................ จํานวนเตียง...................เตียง ระดับ  (    ) รพศ.   (    ) รพท. 
 2. โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน (   ) HA   (   ) HPH  (   ) HNQA (   ) ISO……………….(   ) มอก................... (   ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
 3. จํานวนประชากรในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาล……………………คน จํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีข้ึนทะเบียนกับโรงพยาบาล   ……………………คน       
 4. โรงพยาบาลมีการจัดตั้งกลุมงานอาชีวเวชกรรม  ตามกรอบโครงสรางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม (    ) ใช  (    ) ไมใช 
 5. กลุมงานอาชีวเวชกรรมไดแบงงานออกเปน 5 งาน ตามกรอบโครงสรางกลุมงานฯของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม  (    ) ใช  (    ) ไมใช 
 6. จํานวนบุคลากรดานวิชาการท้ังหมดในกลุมงานอาชีวเวชกรรม  (ไมรวมธุรการ,พนักงานบันทึกขอมูล)............................คน  
    (กรณีท่ียังรวมอยูในกลุมเวชกรรมสังคม ระบุจํานวนผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัย....................คน) 
    6.1 จํานวนแพทย ............................คน   
          ผานการอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานอาชีวเวชศาสตรสําหรับแพทย (หลักสูตร 2 เดือน) ..................คน 
          อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) ...........คน    วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) ................คน    
    6.2 จํานวนพยาบาล..........................คน    
         จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลอาชีวอนามัย.................................คน 
                  ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง   สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 4 เดือน) ............................คน   
         ผานการอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยสําหรับพยาบาล (หลักสูตร60 ชั่วโมง)......................................คน 
         ผานการอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ..............................................................คน 
              6.3 จํานวนนักวชิาการสาธารณสุข/สิ่งแวดลอม............................คน   
        จบการศึกษาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...............คน จบการศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอม/สิ่งแวดลอม  .....................................คน   
        จบการศึกษาดานสาธารณสุขศาสตร   ............................คน    คุณวุฒิอ่ืนๆ..............................................................คน 
             6.4 นักวิชาการสาธารณสุขท่ีผานการอบรมหลักสูตรดานอาชีวอนามัยจากหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ...............คน 
 

แบบ OHS.SA:รพศ./รพท. 
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 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 
 คําช้ีแจง   1. การใหคะแนน 3 ตองผานคะแนน 1 และ 2 มากอน ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดเปนอยางอ่ืน    
   2. รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา 1 ป ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 
ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

ท่ีได 
หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

 องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนนุการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  
 1.1 การนําองคกร  

01 ผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาล
สนับสนุนการดําเนินงานดานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

- ไมมีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอาชีว- 
อนามัย 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอาชีว- 
อนามัย สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลอยางเปนลาย
ลักษณอักษร 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอาชีว-อนามัย
สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลผูประกอบอาชีพกลุม
อ่ืนๆ และการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมอยางเปน
ลายลักษณอักษร 
- มีการสื่อสารนโยบายดังกลาวใหกับบุคลากรใน
โรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

   

 1.2 การจัดทําและประเมินผลแผนงานโครงการทางดานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม   
02 การจัดทําแผนงานดานอาชีว-

อนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
สอดคลองกับนโยบายตามบริบท
ของพ้ืนท่ี 

0 
1 
 
2 
 
 
 
 

- ไมมีการจัดทําแผนงาน   
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการจัดบริการอาชี
วอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรบัการจัดบริการอาชี
วอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ผูประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  หรือการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ดูแลประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

3 - มีการจัดทําแผนงานระยะ 3-5 ปดานอาชีวอนามัย
สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล หรือผูประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ และดานเวชกรรมสิ่งแวดลอม รวมกันระหวาง
หนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 

03 การติดตามประเมินผล โครงการ
พัฒนาคลินิกโรคจากการทํางาน
ของโรงพยาบาล  
(Clinic) 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการติดตาม 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาคลินิกโรคจาก
การทํางาน    
- มีการสงรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาคลินิกโรคจาก
การทํางานครบ 3 ครั้ง และมีการสงรายงานฉบับ
สมบูรณตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
- มีการดําเนินงานไดตามเกณฑตัวช้ีวัดของโครงการ
ครบทุกขอ 

   

03 การติดตามประเมินผลแผนงาน/
โครงการทางดาน  อาชีวอนามัย 
(Non Clinic) 

0 
1 
2 
 
3 

- ไมมีการติดตาม 
- มีการกําหนด ตัวช้ีวัดของโครงการท่ีจะติดตาม  
- มีการติดตามและ ประเมินผลเปนระยะๆ เชน  
  รายไตรมาส  
- มีการสรุปผลและทบทวนผลการประเมินเพ่ือใชในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการครั้งตอไป 

   

 1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
04 โครงสรางอัตรากําลังรองรับการ

จัดบริการอาชีวอนามัยตามกรอบ
งานของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

0 
 
1 
 
2 
 

- ไมมีการแยกกลุมงานอาชีวเวชกรรมออกมาตามกรอบ
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข   
- มีการจัดแบงโครงสรางกลุมงานอาชีวเวชกรรม ตาม
กรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข   
- มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนง(แพทย,พยาบาล,นักวิชาการ) 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

3 - มีการจัดแบงโครงสราง อัตรากําลัง และมีบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
และจํานวนครบตามกรอบโครงสรางขอเสนอของกรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

05 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
อาชีวอนามัยและ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานอาชีวอนามัย 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ทางดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

   

06 การจัดการความรูดานงาน    อา
ชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

- ไมมีการรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในองคกร 
- มีการกําหนดหัวขอและวิธีการจัดการองคความรูดาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยหรือเวชกรรมสิ่งแวดลอมท่ี
สําคัญ 
- มีการจดบันทึกองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรู
และมีขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี 
- มีการถายทอดองคความรูผานชองทางตางๆ 

   

07 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ทางดานอาชีวอนามัยและ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
 
2 
 
 

- ไมมีการศึกษาวิจัย 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดานอาชีวอนามัย
หรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมโดยรวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดาน                   
อาชีวอนามัยหรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมโดย
ตนเอง 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

3 - มีการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยโดยนําเสนอในเวที
วิชาการ ในระดับจั งห วัด ข้ึนไป หรื อ  ตี พิ มพ ใน
วารสารวิชาการ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

08 การทํางานรวมกับเครือขาย
ภายนอกในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนางาน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมการทํางานระดบั
จังหวัด และเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 

0 
1 

 
2 
 
 
3 

- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับเครือขาย อาชีวอนา
มัยฯหรือเวชศาสตรสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
- มีการจัดประชุม หรือเขารวมประชุมกับเครือขาย      
อาชีวอนามัยฯ และเวชศาสตรสิ่งแวดลอมอยางนอย 
ปละ 3 ครั้ง 
- มีการกําหนดงานอาชีวอนามัยหรือเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมเปนตัวช้ีวัดหรือยุทธศาสตรของจังหวัด 

   

09 การสนับสนุนให โรงพยาบาล
ชุมชนดําเนินการจัดบริการ   อาชี
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม  

0 
1 
 
2 
 
3 

- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มี แผนการดํ า เ นินงาน เ พ่ือส นับส นุนให  รพช . 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
- มีการสนับสนุน รพช. ใหมีการจัดบริการอาชีว-อนามัย
หรือเวชกรรมสิ่งแวดลอม อยางนอย 2 แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยัง รพช.              
อยางนอย 1 แหง   
 
 
 
 
 
 
 

   

 รวมคะแนนต้ังแตขอ 01-09 (X) = ผลลัพธ={(X) /27} x 100 =………………..% 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

 องคประกอบท่ี 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล  
10 การเดินสํารวจแผนกตางๆ 

ในโรงพยาบาลเพ่ือการบริหาร
จัดการความเสีย่งจากการทํางาน 

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเดินสํารวจ   
-มีการเดินสํารวจและประเมินความเสี่ยงทุกแผนกใน
โรงพยาบาล 
-มีรายงานสรุปผลการเดินสํารวจและการประเมินความ
เสี่ยง และจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
-มีการประเมิน ตดิตาม และสรุปผลการดาํเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการความเสีย่ง และนําเสนอผูบริหาร 

   

11 การควบคุมคณุภาพการตรวจ
สุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการ
ทํางาน 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการควบคุมคุณภาพดานบุคลากร วิธีการตรวจตาม
มาตรฐาน 
-มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมคุณภาพการตรวจสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 
-มีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางานตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐาน 
-มีการตรวจสุขภาพฯโดยบุคลากรท่ีผานการอบรมหรือ
ผานการทดสอบความรูจากกระทรวงสาธารณสุข 
องคกรวิชาชีพ หรือ สถาบันทางวิชาการ 

   

12 การตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางาน 
แกหนวยงานในโรงพยาบาลดวย
เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการตรวจ ประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน 
หรือไมมีการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการตรวจ 
-มีการวางแผนกําหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดลอมการ
ทํางาน 
-มีการดําเนินการเพ่ือตรวจประเมนิสภาพแวดลอมการ
ทํางาน  
-นําขอมูลผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางานไปใชในการเฝาระวังสุขภาพ/โรคจากการทํางาน 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

13 การใหภูมิคุมกันตามปจจัยเสี่ยง
ของงานแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีการใหภูมิคุม กันตามปจจัยเสี่ ยงของงานแก
บุคลากรในโรงพยาบาล 
-มีการกําหนดกลุมเสี่ยงตามชนิดของวัคซีนพ้ืนฐานท่ี
จําเปน และใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย            
2 ชนิด 
-มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย 2 ชนิดและ
ครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง 
-มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนครบ 4 ชนิดและ
ครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง รวมท้ังมีการติดตามผล 
หรืออาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจากการไดรับวัคซีนของ
บุคลากรดังกลาว 

   

14 การควบคุมคณุภาพการเก็บ 
สิ่งสงตรวจทางชีวภาพและการ
รายงานผลการตรวจตามหลัก
วิชาการ 
 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ 
-จัดทํา/จัดหาแนวทางปฏิบัติทางวิชาการ เพ่ือจัดเก็บ 
นําสง สิ่งสงตรวจทางชีวภาพ และรายงานผล 
-มีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ
ทางวิชาการ และนําสงหองปฏิบัติการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน 
-มีการเก็บสิ่งสงตรวจทางชีวภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ
ทางวิชาการ และนําสงหองปฏิบัติการท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานทุกพารามิเตอรของสารเคมีท่ีสงตรวจ   

   

15 การจัดทํารายงานผลการตรวจ
สุขภาพและสภาพแวดลอมการ
ทํางานของบุคลากร 
  

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดทํารายงาน 
-มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและสภาพแวดลอมการ
ทํางานของบุคลากรไมตอเน่ือง 3 ป 
-มีผลการตรวจสุขภาพและสภาพแวดลอมการทํางาน
ของบุคลากรอยางตอเน่ือง 3 ป 
-มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและผลการตรวจ
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

สภาพแวดลอมการทํางาน ตอเน่ืองกันอยางนอย           
3 ป รวมท้ังมีการวิเคราะหเปรียบเทียบและเช่ือมโยง
ระหวางขอมูลดานสุขภาพและสภาพแวดลอมการ
ทํางาน 

16 การจัดทําคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยใน
การทํางานสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
-มีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน  
-มีการทบทวน คูมือ/แนวทางปฏบัิติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
-นําผลการทบทวนมาปรับปรุงเน้ือหาของคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางานใหเปน
ปจจุบัน   

   

17 โรงพยาบาลจัดเตรียมความพรอม
และตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

0 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
-รวมหรือจัดทําแผนการฝกซอม และฝกซอมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  พรอมสรุป
รายงาน 
-รวมหรือจัดทําแผนเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉินดาน
สารเคมีหรือรังสีภายในโรงพยาบาล 
-มีการสื่อสารแผนเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉินดาน
สารเคมีหรือรังสีใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาล
รับทราบ  

   

18 ความครอบคลุมของ 
การจัดการความเสี่ยงเมื่อ
สภาพแวดลอมการทํางานของ
โรงพยาบาลไมปลอดภัย 

0 
 
1 
 

-ไมมีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานในแผนก
ตางๆ ของโรงพยาบาล 
-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานในแผนกเสี่ยง แตยังไม
ครบท้ัง 12 แผนกเสี่ยงท่ีสําคัญ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

2 
 
3 

-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานครบท้ัง             
12 แผนกเสี่ยงท่ีสําคญั 
-มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานในแผนกตางๆ 
ของโรงพยาบาลท่ีมีความเสีย่งระดบัปานกลางข้ึนไป
ครอบคลมุทุกแผนก 

19 อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจาก
การทํางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเก็บขอมูลอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุม
บุคลากร  
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากรมากกวา 
30 ครั้งตอลานช่ัวโมงการทํางาน   
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร 16 ถึง 
30 ครั้งตอลานช่ัวโมงการทํางาน   
-อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร 0 ถึง 15 
ครั้งตอลานช่ัวโมงการทํางาน 

   

 รวมคะแนนต้ังแตขอ 10–19 (X) = ผลลัพธ={(X)/30} x 100 =………………..% 

 องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชพีภายนอก  
 3.1 กระบวนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีทํางาน  

20 การเดินสํารวจสถานประกอบ- 
การ หรือสถานท่ีทํางาน เพ่ือการ
บริหารจดัการความเสี่ยง 

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเดินสํารวจ  
-มีการเดินสํารวจสถานประกอบการ หรือสถานท่ี-
ทํางาน  
-มีการเดินสํารวจสถานประกอบการหรือสถานท่ี-
ทํางาน และมีการประเมินความเสี่ยง   
-ใหคําแนะนํา/รวมดําเนินการกับสถาน-ประกอบการ/
เครือขายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยง พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยง   
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

21 การจัดบริการสรางเสรมิสุขภาพ
โดยการวางแผน 
และออกแบบโปรแกรมสรางเสรมิ
สุขภาพท่ีสอดคลองกับสภาวะ
สุขภาพของผูรับบริการ 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการจัดบริการสรางเสรมิสุขภาพ 
-ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายเพ่ือนํามาวาง
แผนการจดับริการสรางเสริมสุขภาพ   
-จัดบริการสรางเสรมิสุขภาพตามแผนและ โปรแกรมท่ี
สอดคลองกับสภาวะสุขภาพ และความตองการของ
ผูรับบริการ 
-จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีความโดดเดน เชน 
การมีส วนร วมจากกลุ ม เป าหมายในพ้ืนทีการมี
นวัตกรรมตางๆ 

   

22 การสนับสนุนใหสถาน-
ประกอบการดําเนินการ 
คัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัย
โรคจากการทํางานมายังหนวย
ใหบริการอาชีวอนามัยของ
โรงพยาบาล 
  

0 
1 
 
 
2 
 

 
3 

-ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
-มี แผนการดํ า เ นิ นงานเ พ่ื อส นับส นุนให สถาน -
ประกอบการ มีการคัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ีสงสัยโรค
จากการทํางานมายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล  
-มีการสนับสนุนใหสถานประกอบการ มีการคัดกรอง   สง
ตอผูปวย/ผูท่ีสงสัยเกิดโรคจากการทํางาน  มายังหนวย
ใหบริการของโรงพยาบาล อยางนอย 1 แหง 
-มีการขยายผลการดําเนินงานไปยังสถาน-ประกอบการ
อ่ืนๆ อยางนอย 1 แหง และมีการประเมินและปรับปรุง
ผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

   

 3.2 การเฝาระวัง  สอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม   
23 การเก็บรวบรวมขอมลูพ้ืนฐาน

ของกลุมเปาหมายสําหรับการ
ดําเนินงานจัดบริการอาชีว-
อนามัย 

0 
1 
 
2 
 
 

- ไมมกีารเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัย  
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัย
สําหรับเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัย
สําหรับผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก
บุคลากรในโรงพยาบาล 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

3 - มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยสําหรับ
ผูประกอบอาชีพ คลอบคลุมท้ังบุคลากรในโรงพยาบาล 
แรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ 

24 การเฝาระวังสุขภาพและการเฝา
ระวังสิ่งคุกคามสุขภาพ 
ของลูกจางในสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางาน ตามสภาพปญหา
ของพ้ืนท่ี    

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเฝาระวังสุขภาพและการเฝาระวังสิ่งคุกคาม 
-มีสถานการณโรคจากการทํางานท่ีเปนปญหาสําคัญใน
พ้ืนท่ี 
-จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพ
และการเฝาระวังสิ่งคุกคามท่ีเปนปญหาสาํคัญในพ้ืนท่ี 
-วิเคราะห จดัทํารายงานการเฝาระวังสุขภาพ และการ
เฝาระวังสิ่งคุกคามอยางตอเน่ืองอยางนอย 3 ป 

   

25 การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจาก
การทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-มีแนวทางการสอบสวนโรค/อุบัตเิหตุจากการทํางาน
และโรคจากสิ่งแวดลอม กรณเีกิดเหตุภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
-มีการสอบสวนโรค/อุบัตเิหตุจากการทํางาน หรือโรค
จากสิ่งแวดลอม กรณเีกิดเหตุภายในหรือนอก
โรงพยาบาล   
-มีการจัดทํารายงานการสอบสวนโรคและเผยแพร
ขอมูลไปยัง สสจ.และหนวยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

26 จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพ
ตามปจจยัเสีย่งจากการทํางาน 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางานลดลงเมื่อเทียบกับกับคาเฉลี่ย 3 ป ท่ีผานมา 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางานเทาเดิมเมื่อเทียบกับกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผาน
มา 
-จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจาก
การทํางานเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผูรับบริการตรวจสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน 

   

27 จํานวนสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางานท่ีไดรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก 

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยลดลงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยเทาเดิมเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
-จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการ 
อาชีวอนามัยเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสถาน
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 

   

28 การจัดบริการอาชีวอนามัยดาน
สงเสริม ปองกันในสถาน
ประกอบการหรือสถานท่ีทํางาน
ครบวงจร 

0 
 
1 
 
 
2 
 

-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
หรือสถานท่ีทํางานแตไมครอบคลมุประเด็น 
-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม ปองกันใน
สถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางานครบวงจร อยาง
นอย 2 แหง  
-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม ปองกันใน
สถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางานครบวงจร 3-5 แหง 

   

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 493 | P a g e  
 



ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

 
3 

-มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม ปองกัน  ใน
สถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางานครบวงจร 6 แหง
ข้ึนไป 

 รวมคะแนนต้ังแตขอ 20–28 (X) = ผลลัพธ = {(X)/27} x 100 =………………..% 
 องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมเชิงรับ การประเมิน  การวินิจฉัย  การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการฟนฟูสมรรถภาพ 

29 การพัฒนาการเขาถึงบริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม อยางตอเน่ืองและ
จัดทําแนวปฏิบัติในการเขารบั
บริการ 

0 
 
1 
 
2 
3 

-ไมมีแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/ข้ันตอนการเขารับ
บริการ  
-มีแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/ข้ันตอนการเขารับ
บริการ  
-มีการประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมาย ผานชองทางตางๆ  
-มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนเขา ถึง
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 

   

30 เครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน
พรอมใชงาน  

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน   
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน   
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานไมครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และไดรับการ
สอบเทียบตามระยะเวลา 

   

31 เครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน
พรอมใชงาน  

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน   
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานไมครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง 
-มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐาน 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

ท่ีไดมาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และไดรับการ
สอบเทียบตามระยะเวลา  

32 การควบคุมคณุภาพการตรวจ
ประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางาน เปนไปตามมาตรฐาน  

0 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 

-ไมมีการควบคุมคณุภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน 
-มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมคณุภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน 
-มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางานตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานจากหนวยงานสังกัดกอง
วิศวกรรมการแพทย  หรือผูผานการอบรม/อบรมฟนฟู
จากกระทรวงสาธารณสุขหรือสถาบันทางวิชาการ 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางานตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานโดยบุคลากรท่ีมคีุณวุฒิ
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

   

33 การคัดกรองผูปวยหรือผูสงสัยโรค
จากการทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการคัดกรอง 
-มีแนวทางคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการประสานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการคัด
กรองผูปวยท่ีสงสยัจะเกิดโรคจากการทํางานและโรค
จากสิ่งแวดลอม 
-มีการคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการทํางาน
และโรคจากสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ีกําหนด 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

34 การตรวจวินิจฉัย รักษาโรคจาก
การทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
 
2 
 
3 
 

-ไมมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากทํางาน 
-มีแนวทางข้ันตอนและเอกสารบันทึก สําหรับการ
วินิจฉัยรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม 
-มีการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอมฯ ตามแนวทางการวินิจฉัย ตามท่ีกําหนดไว 
-มีการบันทึกขอมูลโรคจากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอมตาม ICD-10 และรายงานการเฝาระวังโรคและภัย
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม ของสํานัก
โรคจากการประกอบอาชีพฯ  

   

35 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย โรค/
อุบัติเหตุจากการทํางาน 
  

0 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ  
-มีแนวปฏิบัติการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค/
อุบัติเหตุจากการทํางาน  
-มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรค/
อุบัติเหตุจากการทํางาน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
-มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 
โดยมีการติดตามผูปวยอยางตอเน่ือง 

   

36 การประเมินการสญูเสยี
สมรรถภาพการทํางาน 
จากโรคหรืออุบัติเหตุตาม
แนวทางของสํานักงานกองทุนเงิน
ทดแทน 
 

0 
1 
 
2 
3 

-ไมมกีารดําเนินการ 
-มีแนวปฏิบัติการใหบริการการประเมินการสูญเสีย
สมรรถภาพ 
-มีการประเมนิการสูญเสียสมรรถภาพการทํางาน 
-ใหคําแนะนําผูปวยและญาติ ในการรับสิทธิประโยชนทาง
กฎหมายและเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย 

   

37 การบริหารจัดการประเมินและ
ดูแลผูปวยกอนกลับเขาทํางาน 
(Return to work  

0 
1 
 

-ไมมีการดําเนินการ 
 -มีแนวทางการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ประเมินสภาวะสุขภาพผูปวยกอนกลับเขาทํางาน 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

management) 2 
 
 
3 

-มีการดาํเนินการประเมนิสภาวะสุขภาพกอนกลบัเขาทํางาน และ
ใหขอเสนอแนะแกนายจาง/ผูแทน/หวัหนางานและผูปวย  รวมท้ัง
แจงผลการประเมินใหสถานประกอบการทราบ 
-มีการติดตามเพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพกายและจติ
ของลูกจาง  และสรปุผลการเยี่ยมติดตาม 

38 การดูแล รักษา และติดตามผูปวย
โรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
หรือโรคจากสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง  
ท่ีบาน/สถานประกอบการ 

0 
 
1 
2 
 
3 

-ไมมีการติดตามผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
หรือโรคจากสิล่งแวดลอม 
-มีการนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษาตอเน่ือง     
-มีการประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของใน
โรงพยาบาลเพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง    
-มีการติดตามผูปวยท่ีบาน/สถานประกอบการ หรือ
ประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเพ่ือการ
ดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง  

   

39 การประเมินความพึงพอใจ  การ
รับขอมูลปอนกลับ  
การนํามาปรับปรุง 

0 
1 
 
 
2 
 
3 

-ไมมกีารประเมินความพึงพอใจผูรับบริการเชิงรุกเชิงรับ 
-มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการงานจัดบริการ
ท้ังเชิงรุกและเชิงรับ   
 
-มีการประเมินและวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ท้ังงานจัดบริการท้ังเชิงรุก เชิงรับ   
-มีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการใหบริการ   
อาชีวอนามัย  
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

40 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรบัการซัก
ประวัติเพ่ือคดักรองโรคจากการ
ทํางาน และโรคจากสิ่งแวดลอม 
 
 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการดําเนินการ 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน หรือโรค
จากสิ่งแวดลอม ลดลง เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน และโรค
จากสิ่งแวดลอม เทาเดิม เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ี
ผานมา 
-จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน และโรค
จากสิ่งแวดลอม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ท่ีผาน
มา และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ีไดรับการคัด
กรองโรคจากการทํางาน 

   

 รวมคะแนนต้ังแตขอ 29–40 (X) = ผลลัพธ={(X)/36} x 100   =………………..% 
 องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม  

41 การคัดกรองผูปวยหรือผูท่ีอาจ
ไดรับผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีแนวทางการคดักรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
-มีแนวทางคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมตามปญหาในพ้ืนท่ี 
-มีการคัดกรองผูปวย หรือผูท่ีอาจไดรับผลกระทบจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ีกําหนด 
-มีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการคัดกรอง และคืน
หรือแจงขอมูลผลการตรวจคัดกรองแกประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

42 การติดตามผูปวยโรค/ผูสงสัย โรค
จากมลพิษสิ่งแวดลอมหรือโรคท่ี
เก่ียวเน่ือง 

0 
1 
2 
 
 

 
3 

-ไมมีแนวทาง/แผนการติดตามผูปวย 
-มีการจัดทําแนวทาง/แผนการติดตามผูปวย 
-มีการติดตาม/เยี่ยมบานหรือมีการนัดหมายใหผูปวยมารับ
การรักษาตอเน่ืองและประสานงานสงกลับขอมูลใหหนวย
บริการในพ้ืนท่ีดูแลอยางตอเน่ืองพรอมการบันทึกขอมูล
การติดตาม/เยี่ยมบาน 
-สรุปรายงานผลการตดิตามติดตาม/เยีย่มบานและ
นําเสนอแกผูบริหารทราบ 

   

43 การเฝ าระวังปจจัย เสี่ ย งด าน
สิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพ (ขอมูลสิ่งคุกคามดาน
สิ่งแวดลอม) 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
-มีการเ ก็บรวบรวมขอมูลปจจัย เสี่ ยงดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
-รวมหรือดําเนินการจัดทําสถานการณและจัดลําดับ
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชน 
-มีการนําเสนอ หรือรายงานตอผูบริหาร เพ่ือจัดทํา
แผนงานหรือโครงการแกไขปญหาตอไป 

   

44 การเฝาระวังทางสุขภาพ ตาม
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ี (ขอมูลดานสุขภาพท่ีมี
ผลกระทบจากสิ่งคุกคามดาน
มลพิษสิ่งแวดลอม) 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

-ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม 
-มีการรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงดาน
มลพิษสิ่งแวดลอม  
-มีการวางแผนและดําเนินการเฝาระวังสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงอยางตอเน่ือง   
-สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพพรอมท้ัง
รายงานใหผูบริหาร/คณะกรรมการในพ้ืนท่ี/หนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

45 การสื่อสารความเสีย่งผลกระทบ
ตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
แกประชาชน บุคลากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการ
ปองกันและแกไขปญหา 

0 
1 
 
2 
3 

-ไมมีการสื่อสารความเสี่ยง 
-มีแนวทาง รูปแบบ ชองทาง การสื่อสารความเสี่ยง
ใหแกประชาชน ผูท่ีเก่ียวของ 
-มีการสื่อสารความเสี่ยงใหแกประชาชนผูท่ีเก่ียวของ 
-มีการประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงหรือความพึง
พอใจหรือประเมินการรับรูอยางนอย 1 กิจกรรมตอป 
หรือปรับปรุ งกระบวนการสื่ อสารความเสี่ยงให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

   

46 การจัดเตรียมความพรอมในการ
รองรับภาวะฉุกเฉินดานมลพิษ
สิ่ งแวดลอมตามความเสี่ยงใน
พ้ืนท่ี 

0 
1 
 
 
2 
 

 
3 

-ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
-จัดทําหรือรวมจัดทําแผนเตรียมความพรอมในการ
รองรับภาวะฉุกเฉินรองรับภาวะฉุกเฉินดานมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
-ฝกซอมหรือรวมฝกซอมตามแผนเพ่ือเตรียมพรอมกรณี
เกิดภาวะฉุกเฉิน อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 
-จัดทํารายงานการฝกซอม กรณีรวมฝกซอมกับหนวยงาน
ภายนอกใหมีสําเนาขอมูลสรุปผลการฝกซอมน้ัน 

   

47 การมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทําหรือรวมดําเนินการ 
EIA/EHIA/HIA หรือ รวมจัดการ
ประเด็นปญหาสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

0 
 
1 
 
 
 
2 
 
 

- ไมมีสวนรวมหรือมีการสนับสนุนขอมูลเ พ่ือการ
ประเมินผลกระทบฯ 
- มีการสนับสนุนขอมูลหรือใหขอมูลสถานะสุขภาพเพ่ือ
ประกอบการดําเนินการ EIA/EHIA/HIA หรือ มีผูแทน
ของโรงพยาบาลเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานในการ
จัดการปญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม  
- มีการรวมประชุมใหขอคิดเห็น เก่ียวกับขอมูลดาน
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ประกอบกิจการ หรือรวมดําเนินการจัดการประเด็น
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนน 
ท่ีได 

หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 

 
3 

ปญหา/เฝาระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนหรือลงบันทึกการสนับสนุนขอมูล
เพ่ือประกอบการจัดทํา EIA/EHIA/HIA หรือกิจกรรมท่ี
เขารวมเพ่ือจัดการปญหา/เฝาระวังสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 

48 การวิเคราะหและสรุปขอมลูการ
เจ็บปวยและผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอมท้ัง
เชิงรับและเชิงรุก 

0 
1 
 
2 
 
 
 
3 

-ไมมีการรวบรวมขอมูล 
-มีการรวบรวมขอมูลสิ่งคุกคาม และ ขอมูลดานสุขภาพ
ท่ีมีผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
-มีการลงบันทึกขอมูลการเจ็บปวยในฐานขอมูล        
เชิงรับหรือ ฐานขอมูลเชิงรุก/การเฝาระวัง และขอมูล
มลพิษสิ่งแวดลอมท่ีตอเ น่ืองหรือตามท่ีกําหนดใน
แผนการรวบรวมขอมูล อยางนอย 3 ปติดตอกัน 
-มีการวิเคราะหเปรียบเทียบและเช่ือมโยงระหวางขอมูล
ดานสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอม 

   

 รวมคะแนนต้ังแตขอ 41–48 (X) = ผลลัพธ={(X)/24} x 100 =………………..% 

 สรุปผลการประเมินตนเอง    
    โรงพยาบาลมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับ 
  (     ) เริ่มตนพัฒนา (ผานองคประกอบท่ี 1,2)      (     ) ดี  (ผานองคประกอบท่ี 1-3 และ5 ( รอยละ50 ขึ้นไป))   
  (     ) ดีมาก (ผานองคประกอบท่ี 1-3และ5 (รอยละ70 ขึ้นไป)    (     ) ดีเดน (ผานองคประกอบท่ี 1-5)   
 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………………………… 
  

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 501 | P a g e  
 



 ขอจํากัด/ปญหาที่พบในการดําเนินงาน 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3. …………………………………………………………………………………………………… 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3. ………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาลชุมชน 
 
 ขอมูลท่ัวไป  
 1.ชือ่โรงพยาบาล................................................................ จังหวัด........................................................ จํานวนเตียง...................เตียง   
 2.โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน (   ) HA   (   ) HPH  (   ) HNQA (   ) ISO……………….(   ) มอก................... (   ) อ่ืนๆ(ระบุ)............................. 
 3.จํานวนประชากรในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาล……………………คน     
 4.ปจจุบันงานอาชีวอนามัยอยูในกลุมงานใด 
  (    ) กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและบริการดานปฐมภูมิ      (    ) กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
  (    ) กลุมงานอ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................  
 5.คุณวุฒิของผูท่ีรับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล 
   5.1 แพทย ............................คน   
        ผานการอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานอาชีวเวชศาสตรสําหรับแพทย (หลักสูตร 2 เดือน) ..................คน 
         อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) ...........คน    วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร) ................คน    
   5.2 พยาบาล..........................คน    
        จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลอาชีวอนามัย.................................คน 

       ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง   สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 4 เดือน) ............................คน   
        ผานการอบรมหลักสูตรความรูพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยสําหรับพยาบาล (หลักสูตร60 ชัว่โมง)......................................คน 
        ผานการอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ..............................................................คน 
   5.3 นักวิชาการสาธารณสุข/สิ่งแวดลอม............................คน   
        จบการศึกษาดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ...............คน จบการศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอม/สิ่งแวดลอม  ......... ............................คน   
        จบการศึกษาดานสาธารณสุขศาสตร   ............................คน    คุณวุฒิอ่ืนๆ..............................................................คน 
    5.4 นักวิชาการสาธารณสุขท่ีผานการอบรมหลักสูตรดานอาชีวอนามัยจากหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาตางๆ...............คน 
 
 

แบบ OHS.SA:รพช. 
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 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 
 คําช้ีแจง   1. การใหคะแนน 3 ตองผานคะแนน 1 และ 2 มากอน ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดเปนอยางอ่ืน    
   2. รอบระยะเวลาการพิจารณาผลการดําเนินงานท่ีผานมา 1 ป ยกเวนเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 

ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
 องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอม 

 1.1 การนําองคกร 
01 ผูบริหารระดับสูงของ

โรงพยาบาลสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

- ไมมีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการ 
อาชีวอนามัย 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอาชีว-
อนามัย สําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลอยางเปน
ลายลกัษณอักษร 
- มีการกําหนดนโยบายดานการจัดบริการอาชีว-
อนา มัย  สํ าห รั บบุ คลากร ใน โ ร งพยาบาล               
ผูประกอบอาชีพกลุมอ่ืนๆ อยางเปนลายลักษณ
อักษร 
- มีการกําหนดนโยบายการจัดบริการเวชกรรม
สิ่งแวดลอมอยางเปนลายลักษณอักษร และมีการ
สื่อสารนโยบายดังกลาวใหกับบุคลากรใน
โรงพยาบาล และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
 1.2 การจัดทําและประเมินผลแผนงานโครงการทางดานอาชีวอนามัย 

02 การจัดทําแผนงานดาน 
อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่ งแวดลอมสอดคลองกับ
นโยบายของโรงพยาบาลตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 
  

0 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

- ไมมีการจัดทําแผนงาน   
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 
- มีการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาลผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดลอม เพ่ือดูแล
ประชาชนท่ีอาจไดรับผลกระทบจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําแผนงานระยะ 3 - 5 ปดานอาชีว-
อนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล ผูประ-
กอบอาชพีอ่ืนๆ และดานเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
รวมกันระหวางหนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของ
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

   

 1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
03 โครงสรางอัตรากําลังรองรับ

การจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม  
 

0 
1 
 
2 
 
 

- ไมมีผูรับผิดชอบงานอาชีวอนามัย   
- มีผูรับผิดชอบหลักงานดานอาชีวอนามัย หรือ 
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- ผูรับผิดชอบหลักมีวุฒิการศึกษาทางดานอาชีว-
อนามัย หรืออนามัยสิ่งแวดลอม หรือ 
สาธารณสุขศาสตร หรือผานการอบรมทางดาน  
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3 

อาชีวอนามัยหรือ เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- มีผูรับผิดชอบหลักตามโครงสรางกลุมงาน
บริการดานปฐมภูมิและองครวม ของกระทรวง
สาธารณสุข  หรือจัดตั้งเปนกลุมงานอาชีวเวช-
กรรม 

04 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานอาชีวอนามัยและเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอม  

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานอาชีวอนามัย 
- บุคลากรอยางนอย 1 คน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทางดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
- มีการจัดทําทะเบียนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ 

  
 

 

05 การจัดการความรูดาน 
อาชีวอนามัยและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

- ไมมีการรวบรวมองคความรูและแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในองคกร 
- มีการกําหนดหัวขอและวิธีการจัดการองค
ความรูดานการจัดบริการอาชีวอนามัยหรือเวช-
กรรมสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ 
- มีการจดบันทึกองคความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรูและมีขอเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี 
- มีการถายทอดองคความรูผานชองทางตางๆ 
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06 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางาน

ทางดานอาชีวอนามัยและ
เวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการศึกษาวิจัย 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดานอาชีว-
อนามัยหรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมโดย
รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 
- มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานทางดานอาชีว-
อนามัยหรืองานดานเวชศาสตรสิ่งแวดลอมโดย
ตนเอง 
- มีการเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยโดย
นําเสนอในเวทีวิชาการในระดับจังหวัดข้ึนไป 
หรือ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ในระยะเวลา  
3 ปท่ีผานมา 

   

07 การทํางานรวมกับเครือขาย
ภายนอกในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
งานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย  และสภาพแวด-
ลอมการทํางานและการ
ดําเนินงานเวชศาสตร
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด 
หรืออําเภอ 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- เขารวมเปนคณะทํางานรวมกับเครือขายอาชีว-
อนามัยฯ ในพ้ืนท่ี 
- มีการจัดประชุม หรือเขารวมประชุมกับ
เครือขายอาชีวอนามัยฯ อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
- มีการกําหนดงานอาชีวอนามัยเปนงานสําคัญ
หรือยุทธศาสตรของอําเภอ 

   

08 การสนับสนุนใหโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล  
ดําเนินการจัดบริการอาชีว- 

0 
1 
 

- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหรพ.สต. 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
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อนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม 

2 
 

     3 

- มีการสนับสนุนรพสต.ใหมีการจัดบริการอาชีว-
อนามัยหรือเวชกรรมสิ่งแวดลอมอยางนอย1แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยังรพสต. 
อยางนอย  1 แหง   

   รวมคะแนนตั้งแตขอ 01- 08 (X)= ผลลัพธ={(X) /24}x100
 =………………..% 

                    

 องคประกอบท่ี 2 การจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 
09 คณะกรรมการดําเนินงาน

ดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของ
โรงพยาบาล 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีคณะกรรมการท่ีเก่ียวของดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ โดยระบุบทบาท
หนาท่ีด านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 
- คณะกรรมการดานอาชีวอนามัยฯ มีการประชุม
โดยมีวาระและสรุปรายงานการประชุมดานอาชีว-
อนามัยฯ  
- คณะกรรมการดานอาชีวอนามัยฯ มี
ขอเสนอแนะ/มติ /การติดตามผลการดําเนินงาน
ดานอาชีวอนามัย 

   

10 การเดินสํารวจแผนกตางๆ 
ในโรงพยาบาลเพ่ือ เพ่ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การทํางาน 

0 
1 
 
2 
 

- ไมมีการเดินสํารวจ   
- มีการเดินสํารวจและประเมินความเสี่ยงทุก
แผนกในโรงพยาบาล 
- มีรายงานสรุปผลการเดินสํารวจและการ
ประเมินความเสี่ยง และจัดทําแผนบริหารจัดการ
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3 

ความเสี่ยง 
- มีการประเ มิน ติดตาม และสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
และนําเสนอผูบริหาร 

11 การตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางานแก
หนวยงานในโรงพยาบาลดวย
เครื่องมืออาชีวสุขศาสตร 

0 
 
 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการตรวจ ประเมินสภาพแวดลอมการ
ทํางาน หรือไม มีการประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการตรวจ 
- มีการวางแผนกําหนดจุดตรวจวัด
สภาพแวดลอมการทํางาน   
- มีการดําเนินการเพ่ือตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน     
- นําขอมูลผลการตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางานไปใชในการเฝาระวังสุขภาพ/โรคจาก
การทํางาน 

   

12 การใหภูมิคุมกันตามปจจัย
เสี่ยงของงานแกบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

- ไมมีการใหภูมิคุมกันตามปจจัยเสี่ยงของงานแก
บุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการกําหนดกลุมเสี่ยงตามชนิดของวัคซีน
พ้ืนฐานท่ีจําเปน และใหวัคซีนพ้ืนฐาน ท่ีจําเปน
อยางนอย 2 ชนิด 
- มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางนอย 2 ชนิด
และครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยง 
- มีการใหวัคซีนพ้ืนฐานท่ีจําเปนครบ 4 ชนิดและ
ครอบคลุมบุคลากรกลุมเสี่ยงทุกคนรวมท้ังมีการ

   

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 509 | P a g e  
 



ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
ติดตามผล หรืออาการขางเคียงท่ีอาจเกิดจาก
การไดรับวัคซีนของบุคลากรดังกลาว 

13 การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ของบุคลากร 
  

0 
1 
 
 
2 
 
3 

- ไมมีการจัดทํารายงาน 
- มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางานของบุคลากรไม
ตอเนื่อง 3 ป 
-  มีผลการตรวจสุขภาพและสภาพแวดลอมการ
ทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่อง 3 ป 
- มีรายงานผลการตรวจสุขภาพและผลการตรวจ
สภาพแวดลอมการทํางาน ตอเนื่องกันอยางนอย 
3 ป รวมท้ังมีการวิเคราะหเปรียบเทียบและ
เชื่อมโยงระหวางขอมูลดานสุขภาพและ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

   

14 การใหบริการฝกอบรมดาน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัย 
และภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

0 
 
1 
2 
 
 
3 

- ไมมีการใหบริการฝกอบรมดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- จัดทําแผนการฝกอบรมบุคลากร    
- ใหบริการฝกอบรมดานอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแก
กลุมเปาหมาย   
- จัดใหมีการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม
ภายหลังการฝกอบรมทางดานอาชีวอนามัย 

   

15 การจัดทําคูมือ/แนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือความ

0 
 

- ไมมีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ความปลอดภัยในการทํางาน 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
ปลอดภัยในการทํางาน
สําหรับบุคลากรใน
โรงพยาบาล 

1 
 
2 
 
3 

- มีการจัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความ
ปลอดภัยในการทํางาน  
- มีการทบทวน คูมือ/แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือ
ความปลอดภัยฯ 
- นําผลการทบทวนมาปรับปรุงเนื้อหาของคูมือ/
แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการ
ทํางานใหเปนปจจุบัน 

16 โรงพยาบาลจัดเตรียมความ
พร อมและตอบ โต ภ า ว ะ
ฉุกเฉินทางดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

0 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
- เตรียมการดานอุปกรณ/เครื่องมือ เชน 
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
รายชื่อแหลงขอมูล 
- รวม/จัดทําแผนการฝกซอม และฝกซอม
ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง พรอมสรุปรายงาน 
- รวม/จัดทําแผนเตรียมความพรอมภาวะฉุกเฉิน
ดานสารเคมีหรือรังสีภายในโรงพยาบาล 

   

17 ความครอบคลุมของการ
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ม่ื อ
สภาพแวดลอมการทํางาน
ของโรงพยาบาลไมปลอดภัย 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
แผนกตางๆ ของโรงพยาบาล  
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
แผนกเสี่ยง แตยังไมครบ 8 แผนกเสี่ยงท่ีสําคัญ 
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานครบ
อยางนอย 8 แผนกเสี่ยงท่ีสําคัญ 
- มีการจัดการความเสี่ยงจากการทํางานใน
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
แผนกตางๆ ระดับปานกลางข้ึนไปครอบคลุมทุก
แผนก 

18 อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ
จากการทํางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาล  
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการเก็บขอมูลอัตราความถ่ีของการ
บาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร
มากกวา 30 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน   
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
16-30 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน   
- อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บในกลุมบุคลากร  
0 –15 ครั้งตอลานชั่วโมงการทํางาน 

   

   รวมคะแนนตั้งแตขอ 09-18 (X)= ผลลัพธ={(X) /30} x 100=…………..%  

 องคประกอบท่ี 3 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรุกแกผูประกอบอาชีพภายนอก 

 3.1 กระบวนการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 

19 การเดินสํารวจสถาน-
ประกอบการ หรือสถานท่ี
ทํางาน เพ่ือการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการเดินสํารวจ  
- มีการเดินสํารวจสถานประกอบการ หรือ
สถานท่ีทํางาน  
- มีการเดินสํารวจสถานประกอบการหรือ
สถานท่ีทํางาน และมีการประเมินความเสี่ยง   
- ใหคําแนะนํา/รวมดําเนินการกับสถาน
ประกอบการ/เครือขายท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมจัดทํา
รายงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
20 การจัดบริการสร า ง เสริม

สุขภาพโดยการวางแผน 
และออกแบบโปรแกรมสราง
เสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับ
สภาวะสุขภาพของ
ผูรับบริการ 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ 
- ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายเพ่ือ
นํามาวางแผนการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ   
- จัดบริการสรางเสริมสุขภาพตามแผนและ 
โปรแกรมท่ีสอดคลองกับสภาวะสุขภาพ และ
ความตองการของผูรับบริการ 
- จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีความโดด
เดน เชน การมีสวนรวมจากกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ี  การมีนวัตกรรมตาง ๆ  

   

21 การใหบริการทางวิชาการ
ดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 

0 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 

- ไมมีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีว-
อนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 
 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีวอนามัยฯ
ท่ีมีความสอดคลองตามสภาพปญหาในพ้ืนท่ี 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีวอนามัยฯ
โดยมีความโดดเดน เชน การมีสวนรวมจาก
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี การใชชองทางหรือ
เทคโนโลยีตางๆ ในการใหบริการ 
- มีการใหบริการทางวิชาการดานอาชีวอนามัยฯ
โดยมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
22 การสนับสนุนใหสถาน-

ประกอบการดําเนินการ 
คัดกรอง สงตอผูปวย/ผูท่ี
สงสัยโรคจากการทํางาน
มายังหนวยใหบริการอาชีว-
อนามัยของโรงพยาบาล 
  

0 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

- ยังไมไดมีการดําเนินงาน 
- มีแผนการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหสถาน
ประกอบการ มีการคัดกรอง สงตอผูปวย/ผู ท่ี
สงสัยโรคจากการทํางานมายังหนวยใหบริการ
ของโรงพยาบาล  
- มีการสนับสนุนใหสถานประกอบการ มีการ คัด
กรอง สงตอผูปวย/ผู ท่ีสงสัยเกิดโรคจากการ
ทํางานมายังหนวยใหบริการของโรงพยาบาล 
อยางนอย 1 แหง 
- มีการขยายผลการดําเนินงานไปยังสถาน-
ประกอบการอ่ืนๆ อยางนอย 1 แหง และมีการ
ประเมินและปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

   

 3.2 การเฝาระวัง  สอบสวนโรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
23 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล

พ้ืนฐานของกลุมเปาหมาย
สํ า ห รั บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
จัดบริการอาชีวอนามัย 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีว 
อนามัย  
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีว-
อนามัยสําหรับเฉพาะบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีว-
อนามัยสําหรับผูประกอบอาชีพกลุม อ่ืนๆท่ี
นอกเหนือจากบุคลากรในโรงพยาบาล 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานดานอาชีว-
อนามัยสําหรับผูประกอบอาชีพ คลอบคลุมท้ัง
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
บุคลากรในโรงพยาบาล แรงงานในระบบ และ
แรงงานนอกระบบ 

24 การเฝาระวังสุขภาพและการ
เฝาระวังสิ่งคุกคามสุขภาพ
ของลูกจางในสถาน
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 
ตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการเฝาระวังสุขภาพและการเฝาระวังสิ่ง
คุกคาม 
- มีสถานการณโรคจากการทํางานท่ีเปนปญหา
สําคัญในพ้ืนท่ี 
- จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมการ เฝา
ระวังสุขภาพและการเฝาระวังสิ่งคุกคามท่ีเปน
ปญหาสําคัญในพ้ืนท่ี 
- วิเคราะห จัดทํารายงานการเฝาระวังสุขภาพ และ
การเฝาระวังสิ่งคุกคามอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ป 

   

25 การสอบสวนโรค/อุบัติเหตุ
จากการทํางานและโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมไดดําเนินการสอบสวนโรคหรืออุบัติเหตุจาก
การทํางาน     
- มีแนวทางการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอมกรณีเกิดเหตุ
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
- มีการสอบสวนโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 
กรณีเกิดเหตุภายในหรือนอกโรงพยาบาล หรือ
โรคจากสิ่งแวดลอม 
-มีการจัดทําหรือรวมจัดทํารายงานการสอบสวน
โรคและเผยแพรขอมูลไปยัง สสจ.และหนวยอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
26 จํานวนสถานประกอบการ/

สถานท่ีทํางานท่ีไดรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก  

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการอาชีว-
อนามัยลดลงเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
- จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการอาชีว-
อนามัยเทาเดิมเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
- จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการอาชีว-
อนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
- จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับบริการอาชีว-
อนามัยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผาน
มา และมีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสถาน
ประกอบการ/สถานท่ีทํางาน 

   
 
 
 

27 การจัดบริการอาชีวอนามัย
ดานสงเสริม ปองกันในสถาน
ประกอบการหรือสถานท่ี
ทํางานครบวงจร  
 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- มีการจัดบริการอาชวีอนามัยในสถานประกอบการ/
สถานท่ีทํางานแตไมครอบคลุมประเด็น 
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกันในสถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางาน
ครบวงจร จํานวน 1 แหง  
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกันในสถานประกอบการหรือสถานท่ีทํางาน
ครบวงจร  จํานวน 2-3  แหง 
- มีการจัดบริการอาชีวอนามัยดานสงเสริม 
ปองกัน  ในสถานประกอบการหรอืสถานท่ี
ทํางานครบวงจร จํานวน 4 แหงข้ึนไป 
 

   

 

  

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 19-27 (X) = ผลลัพธ={(X)/27} x 100=……………….% 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
 องคประกอบท่ี 4 การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมเชิงรับ การประเมิน  การวินิจฉัย  การดูแลรักษาผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน การสงตอ และการ

ฟนฟูสมรรถภาพ 
28 การพัฒนาการเขาถึงบริการ 

อาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม อยางตอเนื่อง
และจัดทําแนวปฏิบัติในการ
เขารับบริการ 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการจัดทําแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/
ข้ันตอนการเขารับบริการ  
- มีการจัดทําแนวปฏิบัติการเขารับบริการ/
ข้ันตอนการเขารับบริการ  
- มีการประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมาย ผาน
ชองทางตางๆ 
- มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวน
เขาถึงบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรม-
สิ่งแวดลอม 

   

29 การควบ คุม คุณภาพการ
ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
จากการทํางาน 

0 
 
1 
 
2 
 
 
 
3 

- ไมมีการควบคุมคุณภาพดานบุคลากร วิธีการ
ตรวจตามมาตรฐาน 
- มีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงจากการ
ทํางานตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐาน 
- มีการตรวจสุขภาพฯโดยบุคลากรท่ีผานการ
อบรมหรือผานการทดสอบความรูจากกระทรวง
สาธารณสุข องคกรวิชาชีพ หรือ สถาบันทาง
วิชาการ 
- มีเครื่องมืออาชีวเวชศาสตรพ้ืนฐานท่ีได
มาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และไดรับ
การสอบเทียบตามระยะเวลา 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
30 การควบคุมคุณภาพการ

ตรวจประเมินสภาพแวดลอม
การทํางาน เปนไปตาม
มาตรฐาน  

0 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการควบคุมคุณภาพการตรวจประเมิน
สภาพแวดลอมการทํางาน 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานจากหนวยงาน
สังกัดกองวิศวกรรมการแพทย  หรือผูผานการ
อบรม/อบรมฟนฟูจากกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สถาบันทางวิชาการ 
- มีการตรวจประเมินสภาพแวดลอมการทํางาน
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีไดมาตรฐานโดยบุคลากรท่ี
มีคุณวุฒิสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
- มีเครื่องมืออาชีวสุขศาสตรพ้ืนฐานท่ีได
มาตรฐานพรอมใชงานครบทุกเครื่อง และไดรับ
การสอบเทียบตามระยะเวลา 

   

31 การ คัดกรองผู ป วยหรือผู
สงสัยโรคจากการทํางานและ
โรคจากสิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการคัดกรอง 
- มีแนวทางคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรค
จากการทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
- มีการประสานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
การคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอม 
- มีการคัดกรองผูปวยท่ีสงสัยจะเกิดโรคจากการ
ทํางานและโรคจากสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ี
กําหนด 

   

รายละเอียดตัวช้ีวัด กระทรวงสาธารณสุข ประจาํปงบประมาณ 2561 : 518 | P a g e  
 



ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
32 การตรวจวินิจฉัย รกัษาโรค

จากการทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอม 

0 
1 
 
2 

 
 
 
3 

- ไมมีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากทํางาน 
- มีการวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทํางาน 
ตามแนวทางท่ีกําหนด 
- มีการบันทึกขอมูลโรคจากการทํางานตาม ICD-
10 และรายงานการเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ ของสํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ  
- มีการวินิจฉัย รักษา ผูปวยโรคจากสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางท่ีกําหนด 

   

33 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 
โรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน 

0 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ  
- มีการจัดทําแนวปฏิบัติการใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการทํางาน  
- มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผู ป ว ย โ รค / อุบั ติ เ หตุ จ ากการ ทํ า ง าน  กับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ   
- มีการจัดบริการ/ประสานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวย โดยมีการติดตามผูปวยอยางตอเนื่อง 

   

34 การบริหารจัดการประเมิน
และดูแลผูปวยกอนกลับเขา
ทํางาน (Return to work 
management) 

0 
 
1 
 
 
 

- ไมมีการบริหารจัดการประเมินและดูแลผูปวย
กอนกลับเขาทํางาน 
- มีแนวทางการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพผูปวยกอนกลับเขา
ทํางาน 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
2 
 
 
 
3 

- มีการดําเนินการประเมินสภาวะสุขภาพกอน
กลับเขาทํางาน และใหขอเสนอแนะแกนายจาง/
ผูแทน/หัวหนางานและผูปวย  รวมท้ังแจงผล
การประเมินใหสถานประกอบการทราบ 
- มีการติดตามเพ่ือประเมินสภาวะสุขภาพกาย
และจิตของลูกจาง และสรุปผลการเยี่ยมติดตาม 

35 การดูแล รักษา และติดตาม
ผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน และโรคจาก
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ท่ี
บาน/สถานประกอบการ 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการติดตามผูปวยโรค/อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน หรือโรคจากสิ่งแวดลอม 
- มีการนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษา
ตอเนื่อง     
- มีการประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของใน
โรงพยาบาลเพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง    
- มีการติดตามผูปวยท่ีบาน/สถานประกอบการ 
หรือประสานกับหนวยบริการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี
เพ่ือการดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
36 การประเมินความพึงพอใจ  

การรับขอมูลปอนกลับ  
การนํามาปรับปรุง 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

-ไมมีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท้ัง
เชิงรุกและเชิงรับ   
-มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการท้ังเชิง
รุกและเชิงรับ   
- มีการประเมินและวิเคราะหขอมูลความพึง
พอใจของผูรับบริการ ท้ังงานจัดบริการท้ังเชิงรุก  
เชิงรับ   
- มีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงการ
ใหบริการอาชีวอนามัย  

   

37 จํานวนผูรับบริการท่ีไดรับ
การซักประวัติเพ่ือคัดกรอง
โรคจากการทํางาน 
 

0 
 
1 
 
2 
 
3 

- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน
ลดลง เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน 
เทาเดิม เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน
เพ่ิมข้ึน  เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปท่ีผานมา 
- จํานวนผูไดรับการคัดกรองโรคจากการทํางาน
เพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ท่ีผานมา และมี
การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูท่ีไดรับการคัด
กรองโรคจากการทํางาน 
 
 
 

   

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 28 - 37 (X) = ผลลัพธ={(X)/30} x 100 =…………..% 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
 องคประกอบท่ี 5 การดําเนินงานจัดบริการเวชกรรมส่ิงแวดลอม    

38 การคัดกรองผูปวยหรือผูท่ี
อาจไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีแนวทางการคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอม 
- มีแนวทางคัดกรองผูปวย/ผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมตามปญหาใน
พ้ืนท่ี 
- มีการคัดกรองผูปวย หรือผูท่ีอาจไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดลอมตามแนวทางท่ี
กําหนด 
- มีการจัดทําทะเบียนกลุมเสี่ยงจากการคัดกรอง 
และคืนหรือแจงขอมูลผลการตรวจคัดกรองแก
ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 

   

39 การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ (ขอมูลสิ่ง
คุกคามดานสิ่งแวดลอม) 

0 
 
1 
 
2 
 
 
3 

- ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลปจจัยเสี่ยงดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
- รวมหรือดําเนินการจัดทําสถานการณและ
จัดลําดับปญหามลพิษสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชน 
- มีการนําเสนอ หรือรายงานตอผูบริหาร เพ่ือ
จัดทําแผนงานหรือโครงการแกไขปญหาตอไป 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
40 การเฝาระวังทางสุขภาพ 

ตามปจจัยเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี (ขอมูล
ดานสุขภาพท่ีมีผลกระทบ
จากสิ่งคุกคามดานมลพิษ
สิ่งแวดลอม) 

0 
 
1 
 
 
2 
3 

-ไมมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตาม
ปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม 
-มีการรวบรวมขอมูลดานสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง
ดานมลพิษสิ่งแวดลอม  
-มีการวางแผนและดําเนินการเฝาระวังสุขภาพ
ตามปจจัยเสี่ยงอยางตอเนื่อง   
-สรุปผลการดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพ
พรอมท้ังรายงานใหผูบริหาร/คณะกรรมการใน
พ้ืนท่ี/หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 

   

41 การสื่อสารความเสี่ยง
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม แก
ประชาชน บุคลากร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
การปองกันและแกไขปญหา 

0 
1 
 
2 
 
3 

- ไมมีการสื่อสารความเสี่ยง 
- มีแนวทาง รูปแบบ ชองทาง การสื่อสารความ
เสี่ยงใหแกประชาชน ผูท่ีเก่ียวของ 
- มีการสื่อสารความเสี่ยงใหแกประชาชนผู ท่ี
เก่ียวของ 
- มีการประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงหรือ
ความพึงพอใจหรือประเมินการรับรูอยางนอย 1 
กิจกรรมตอป หรือปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร
ความเสี่ยงใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

   

42 การจัดเตรียมความพรอมใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
มลพิษสิ่งแวดลอมตามความ
เสี่ยงในพ้ืนท่ี 

0 
1 
 
 

- ไมมีการจัดเตรียมความพรอม 
- จัดทําหรือรวมจัดทําแผนเตรียมความพรอมใน
การรองรับภาวะฉุกเฉินรองรับภาวะฉุกเฉินดาน
มลพิษสิ่งแวดลอม 
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ขอ องคประกอบของมาตรฐาน คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได หลักฐานหรือเอกสารยืนยัน ขอสังเกต  หรือเง่ือนไขในการปรับปรุง 
2 
 
 
3 

- ฝกซอมหรือรวมฝกซอมตามแผนเพ่ือ
เตรียมพรอมกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง 
- จัดทํารายงานการฝกซอมกรณีรวมฝกซอมกับ
หนวยงานภายนอกใหมีสําเนาขอมูลสรุปผลการ
ฝกซอมนั้น 

  รวมคะแนนตั้งแตขอ 38-42 (X) = ผลลัพธ={(X)/15} x 100  =…………..% 
 สรุปผลการประเมินตนเอง  
 โรงพยาบาลมีการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับ 
  (     ) เริ่มตนพัฒนา (ผานองคประกอบท่ี 1-2)      (     ) ดี  (ผานองคประกอบท่ี 1-3 (รอยละ 50 ข้ึนไป))   
  (     ) ดีมาก (ผานองคประกอบท่ี 1-3 และ5 (รอยละ 60 ข้ึนไป))    (     ) ดีเดน (ผานองคประกอบท่ี1- 4และ5 (รอยละ70 ข้ึนไป))   
 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3.…………………………………………………………………………………………………… 
 ขอจํากัด/ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3.…………………………………………………………………………………………………… 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1…………………………………………………………………………………………………… 
  2…………………………………………………………………………………………………… 
  3.…………………………………………………………………………………………………… 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 53 จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผลและแบบรายงานตัวช้ีวัด) 
(สําหรับจังหวัดนํารอง) 

1. โปรดทําเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทและจังหวัดท่ีทําการประเมิน 

เมืองสมุนไพรจังหวัดนํารอง 
 1. เชียงราย (เขตสุขภาพท่ี 1)                              
 2. ปราจีนบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) 
 3. สกลนคร (เขตสุขภาพท่ี 8) 
 4. สุราษฎรธาน ี(เขตสุขภาพท่ี 11) 

2. โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด 
ของผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ผาน ไมผาน  

มาตรการท่ื 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีฐานรากอยางย่ังยืน  

1.1 มีกลุมแกนนําดานสมุนไพร อยางนอย 1 กลุม     

1.2 มีฐานขอมูล ผูปลูก/พ้ืนท่ีปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน ของจังหวัด 

    

1.3 มีขอมูลความตองการวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร  

    

มาตรการท่ี 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร 

2.1 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานจาก
แปลงปลูกมาตรฐาน GAP/GACP/Organic  
จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 

    

2.2 มี โรงงานแปรรูปและผลิตยาผลิตภัณฑ
สมุนไพร GMP อยางนอย 1 แหง 

    

มาตรการท่ี 3 ขยายชองทางการใชประโยชน เพ่ิมมูลคาและการตลาด (Non-Therapeutics) 

3.1 เพ่ิมจํานวน Shop / Outlet อยางนอยปละ  1 
แหง  

    

3.2 มีมูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน 
     1) ผลิตภัณฑสมุนไพร Product Champion 
(ไพล กระชายดํา ขม้ินชัน บัวบก) อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 
     2) ผลิตภัณฑสมุนไพรเดนในจังหวัด อยางนอย 
2 ผลิตภัณฑ สําหรับทําแผนธุรกิจ (Business 
plan)  
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ประเด็นการประเมิน รายละเอียด 
ของผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ผาน ไมผาน  

มาตรการท่ี 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ (Therapeutics) 
4.1 1. มูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวม
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 15 (จังหวัดนํารอง) 

    

4.2 มูลคาของการใชสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

    

4.3 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 20 

    

สรุปผลการประเมิน    

 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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(สําหรับจังหวัดสวนขยาย) 

1. โปรดทําเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทและจังหวัดท่ีทําการประเมิน 

.......... เมืองสมุนไพรจังหวัดสวนขยาย 
 1. พิษณุโลก (เขตสุขภาพท่ี 2)  6. มหาสารคาม (เขตสุขภาพท่ี 7) 
 2. อุทัยธานี (เขตสุขภาพท่ี 3)  7. สุรินทร (เขตสุขภาพท่ี 9) 
 3. สระบุรี (เขตสุขภาพท่ี 4)  8. อํานาจเจริญ (เขตสุขภาพท่ี 10) 
 4. นครปฐม (เขตสุขภาพท่ี 5)  9. สงขลา (เขตสุขภาพท่ี 12) 
 5. จันทบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) 

2. โปรดประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเด็นการประเมิน รายละเอียด 
ของผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ผาน ไมผาน  

มาตรการท่ื 1 สรางความเขมแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพ่ือการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีฐานรากอยางย่ังยืน  

1.1 มีฐานขอมูล ผูปลูก/พ้ืนท่ีปลูก/แปรรูป/ปริมาณ
วัตถุดิบสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน ของจังหวัด  

    

มาตรการท่ี 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร 

2.1 มีการจัด Zoning พ้ืนท่ีการปลูกสมุนไพร     

2.2 มีโรงงานแปรรูปและผลิตยาผลิตภัณฑสมุนไพร
เตรียมการเขาสูมาตรฐาน GMP อยางนอย 1 แหง 

    

มาตรการท่ี 3 ขยายชองทางการใชประโยชน เพ่ิมมูลคาและการตลาด (Non-Therapeutics) 

3.1 จัดตั้ง Shop/ Outlet อยางนอย 1 แหง     

3.2  บุคลากรผูเก่ียวของดานการจัดการสมุนไพร
ไดรับการอบรมดานแผนธุรกิจ (Business plan) 

    

มาตรการท่ี 4 สงเสริมการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ (Therapeutics) 
4.1 1. มูลคาการตลาดของผลิตภัณฑสมุนไพรรวม
เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 (จังหวัดสวนขยาย)  

    

4.2 มูลคาของการใชสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 

    

4.3 . รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 20 

    

สรุปผลการประเมิน    

 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เขตสุขภาพท่ี.....................วันท่ี.................................ช่ือผูรายงาน.............................................................. 

จังหวัด 
หลักสูตร/
โครงการ 

แหลงเงินตามแผน HRD (บาท) องคประกอบท่ี 1  
 งบอุดหนุน  เงิน

บํารุง 
แหลง
อ่ืนๆ 

รวม
ท้ังหมด 

1.กลุมวิชาชีพ 
(Health 

professionals) 
(คน) 

2.กลุมสหวิชาชีพ 
(Allied Health  

professionals )(คน) 

3.บุคลากรสนับสนนุ  
Associates 

Health personal) 
(คน) 

4.บุคลากรสาย
สนับสนุน (Back 
office) (คน) 

5. ผูบริหาร (คน) 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 
                                

                                

                                

รวมจังหวัด                               

                                
                                
                                
รวมจังหวัด                           

    

 รวมภาพ
เขต  

          -          -             -            -           -          -          -          -          -         -           -           -          -          -    
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จังหวัด หลักสูตร/โครงการ 

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 
จํานวนสถาบันฯ

ท่ีเขตมีความ
รวมมือ 

จํานวน
สถาบันฯใน
เขตท้ังหมด 

รอยละ 
เปาหมาย 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

รอยละ 
เปาหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

รอยละ จํานวนขอรองเรียนในเขต 

                        

                        

                        

รวมจังหวัด                       

                        

                        
                        
รวมจังหวัด   

                    

 รวมภาพ
เขต  

                -                -           -              -            -        
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 55 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ระดับบรกิาร................ชื่อ-สกลุ.......................ตําแหนง.......................................ผูรวบรวมขอมลู 

กลุมบุคลากร ชื่อวิชาชีพ 

จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขตสขุภาพ 

จํานวน

ที่

ตองกา

รพัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวน

ที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวนที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวนที่

ไดรับการ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละที่

ไดรับ

การ

พัฒนา 

1.กลุมวิชาชีพ 

(Health 

professionals)  

1 แพทย                   

2 ทันตแพทย     
              

3 เภสัชกร     
              

4 พยาบาล     
              

5 นักเทคนิคการแพทย     
              

6 นักกายภาพบําบัด     
              

7 นักวิชาการสาธารณสุข     
              

2.กลุมสหวิชาชีพ 

(Allied Health  

professionals ) 

8 นักรังสีการแพทย                   

9 นักกิจกรรมบาํบัด     
              

10 นักจิตวิทยาคลินิค/

นักจิตวิทยา 

    

              

11 นักเวชศาสตรการส่ือ

ความหมาย 

    

              

12 นักเทคโนโลยีหวัใจและ

ทรวงอก 

    

              

13 นักฟสิกสรังสี     
              

14 แพทยแผนไทย     
              

15 นักวิชาการทันตสาะรณ

สุข 

    

              

16 นักโภชนากร     
              

17 นักวิทยาศาตรการแพทย     
              

18 นักสังคมสงเคราะห     
              

19 นักวิชาการศึกษาพิเศษ     
              

20 นักกายอุปกรณ     
              

21 นักวิชาการอาหารและยา     
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กลุมบุคลากร ชื่อวิชาชีพ 

จังหวัด จังหวัด  ภาพรวมเขตสุขภาพ   

จํานวน

ที่

ตองกา

รพัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวน

ที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวนที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวนที่

ไดรับการ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละที่

ไดรับ

การ

พัฒนา 

3.บุคลากร

สนับสนุน  

Associates 

Health 

personal)  

22 เจาพนักงานทันต

สาธารณสุข 

    

              

23 เจาพนักงานเภสัชกรรม     
              

24 เจาพนักงานสาธารณสุข     
              

25 เจาพนักงานเวชสถิติ     
              

26 เจาพนักงานรังสี

การแพทย 

    

              

27 เจาพนักงานเวชกิจฉกุเฉิน     
              

28 เจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย 

    

              

4.บุคลากรสาย

สนับสนุน 

(Back office)  

1 นิติกร     
              

2 นักทรัพยากรบุคคล     
              

3 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

การเงินและบัญช ี

    

              

4 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

พัสดุ 

    

              

5 นักจัดการงานทัว่ไป     
              

6 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

คอมพิวเตอร 

    

              

7 นักสถิติ     
              

8 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

โสตทัศนศึกษา 

    

              

9 เจาพนักงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

    

              

10 เจาพนักงานธุรการ     
              

5.ผูบริหาร ระดับสูง                   

ระดับกลาง                   

ระดับตน     

 

            

รวมทั้งสิ้น 
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ภาคผนวก 

ค 

(Inspection Guideline) 
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ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละสถานบรกิารสขุภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด : 1. รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
 2. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

สถานการณ 
 ประเทศไทยมีขอมูลหลายแหลงที่รายงานอัตราตายของมารดา องคการอนามัยโลกรายงานอัตราตาย
มารดาของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556-2558 เทากับ 21, 21 และ 20 รายตอแสนประชากร ตามลําดับ 
สําหรับในประเทศไทย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตรามารดาตาย ตอการ
เกิดมีชีพแสนคน ในชวงป พ.ศ. 2553– 2554 มีแนวโนมลดลงโดยมีอัตราเทากับ 10.20 และ 8.90 ตามลําดับ 
และมีอัตราเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2555 - 2557 โดยมีอัตราเทากับ 17.6, 22.2 และ 23.3 ตามลําดับ (สถิติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2557) จากผลการนิเทศของ สํานักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข รายงาน
อัตราสวนการตายมารดาตอแสนการเกิดมีชีพในปงบประมาณ 2558 – 2559 เทากับ 22.73 และ 26.42 
ตามลําดับ  

จากรายงานขางตนช้ีใหเห็นวาปญหาการตายของมารดาและทารกยังคงเปนปญหาที่สําคัญของ

ประเทศไทย โดยสาเหตุสวนใหญที่ทําใหมารดาตายมาจากการตกเลือด การติดเช้ือ การแทงไมปลอดภัย ความ

ดันโลหิตสูงและชักจากการต้ังครรภ รวมทั้งการคลอดติดขัด ซึ่งสวนใหญเปนสาเหตุที่สามารถปองกันได หากมี

การดูแลในระยะคลอดที่ดี (intrapartum care) จะสามารถลดอันตรายของมารดาลงไดครึ่งหน่ึงเปนอยางนอย 

จะเห็นไดวาการตายของมารดาสวนหน่ึงเกิดขึ้นในหองคลอดซึ่งตองอาศัย medical service ดังน้ันแพทย และ

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองคลอดจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยลดอัตราตายมารดา การพัฒนาศักยภาพ และ

เพ่ิมพูนความรูทางดานวิชาการ รวมทั้งทักษะตางๆในการดูแลหญิงต้ังครรภจึงเปนพ้ืนฐานที่จําเปนอยางยิ่ง ใน

การใหบริการทางการแพทยที่มีประสิทธิภาพ และจะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยลดอัตราตายของมารดาลงได 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. มีระบบการใหบริการตามเกณฑ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. มีระบบการใหบริการตามเกณฑ 
พัฒนาแนวทางการ
ใหบริการทาง
การแพทยดานการ
คลอดที่ได
มาตรฐานและนําสู
การปฏิบัติ 

  1.พัฒนาระบบสงตอ 
  2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทยใหสามารถ
การดูแลหญิงต้ังครรภไดตาม
มาตรฐาน 
  3.จัดอบรมครู ก. เพ่ือเปน
พ่ีเลี้ยงในการใหความรูและ
พัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ได
ดวยตนเอง 
  4. หนวยงานในกรมการ
แพทย รวมกับเขตสุขภาพ 
ดําเนินงานอบรมพัฒนา

1.การคนหากลุมเสี่ยงดวย 
admission record ที่มี
การบูรณาการสวนที่เปน
ขอมูลพ้ืนฐาน การจําแนก
ความเสี่ยง แนวทางการดูแล
รักษา และเกณฑการสงตอ 
เมื่อพบความเสี่ยงตางๆ เขา
ดวยกัน ดังตัวอยาง 
admission record ของ
กรมการแพทย 

2. ระบบการดูแลผูคลอด 
ในระยะคลอด-หลังคลอด 

มารดาที่ต้ังครรภทุกรายไดรับการ
ดูแลตลอดการคลอดอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานโดยเฉพาะ
มารดาที่ต้ังครรภความเสี่ยงสูง
ไดรับการดูแลในระหวางการ
คลอดโดยผูเช่ียวชาญดานสูติ
กรรมในสภาวะที่พรอมรับเหตุ
ฉุกเฉิน 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
บุคลากรทางการแพทยใน
เขตพ้ืนที่ 

ดวยกราฟดูแลการคลอด / 
แบบประเมิน EFM ตาม
คูมือเวชปฏิบัติการคลอด
มาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมี
แนวทางในการดูแลภาวะตก
เลือดหลังคลอด ดังตัวอยาง 
PPH checklist guidelines 
หรือ PPH order set ของ
กรมการแพทย 

3. ระบบการสงตอผูคลอด
ที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิด
ภาวะแทรกซอน ดวยเกณฑ
การสงตอที่เปนลายลักษณ
อักษร (จากโรงพยาบาลแม
ขาย) มีการบรรจุเกณฑการ
สงตอดังกลาวไวใน 
admission record และ
กราฟดูแลการคลอด เปน
ตน 

4.มีการทบทวน การดูแล
รักษามารดาที่เสียชีวิตจาก
การคลอด(รายละเอียดใน
คูมือเวชปฏิบัติการคลอด
มาตรฐาน กรมการแพทย) 

 
1. รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

รายการขอมูล 1 A(1) = จํานวนสถานบริการสขุภาพของรัฐระดับ A, S ที่ผานเกณฑการประเมิน 

รายการขอมูล 2 B(1) = จํานวนสถานบริการสขุภาพของรัฐระดับ A, S ทั้งหมด 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด (A(1) /B(1)) x 100 

2. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

รายการขอมูล 1 A(2) = จํานวนสถานบริการสขุภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ทีผ่านเกณฑการประเมิน 

รายการขอมูล 2 B(2) = จํานวนสถานบริการสขุภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ทั้งหมด 

สูตรคาํนวณตัวชี้วัด  (A(2) /B(2)) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑการประเมิน : รอยละของโรงพยาบาลทีผ่านเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 90 - 90 

M1, M2, F1, F2 - 50 - 50 

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

A, S - 100 - 100 

M1, M2, F1, F2 - 60 - 60 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.รับทราบนโยบาย
กระจายภายในเขตสุขภาพ 
2.มีการประชมุภายในเขต
สุขภาพโดย MCH board 
เปนหัวหอก เพื่อวางแผน
ใหเปนไปตามเปาหมาย
และพัฒนาเครือขาย 
 
 

1.จัดอบรมบคุลากรภายใน
เขตสขุภาพโดยรพ.แมขาย
หรือสงอบรมในสวนกลาง
ถายังไมมีศักยภาพที่จะจัด
ได 
2. เริ่มมีการพฒันาระบบสง
ตอ 
3. เริ่มพัฒนาระบบการ
คลอดในแตละโรงพยาบาล
ใหเปนไปตามเกณฑการ
คลอดมาตรฐาน โดยมี
เครือขายเปนตัวผลักดัน 

1.มีแนวปฏิบติัการดูแล
การคลอดตามเกณฑ
มาตรฐานทีช่ดัเจนมากขึน้ 
ไดแก การประเมินภาวะ
เสี่ยง การบันทึกขอมูล
ตามแบบฟอรมมาตรฐาน 
การประเมินทารกในครรภ 
การตรวจอุงเชิงกราน
มารดา การใชกราฟดูแล
การคลอด  
มีทีมกูชีพมารดา แนว
ทางการปองกันและรักษา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด 
เปนตน 

    1. มีเกณฑ Refer เปน
ลายลักษณอักษร เมื่อพบ
ผูปวยที่เขาเกณฑ ให
สามารถ refer ไดทันท ี
    2. มีการทบทวน การ
ดูแลรักษาที่เสยีชีวิตจาก
การคลอด ตามเกณฑ
(รายละเอียดในคูมือเวช
ปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 
กรมการแพทย) 
    3. มีครู ก. เพ่ือเปนพ่ี
เลี้ยงในการใหความรูและ
พัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ได
ดวยตนเอง 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมการแพทย 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจรญิกุล
   

ตําแหนงที่ปรึกษา 
 

Tel. 02-2062988 
Mobile 081-6945405 
e-mail : 
kasem_saeree@yahoo.com 

 

2. ผศ.นพ. สมบูรณ ศรศุกลรตัน
   
 

ตําแหนงหัวหนากลุม
งานสูติกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี 

Tel. 02-3548084 
Mobile 081-3156052 
e-mail : 
chanapatman@gmail.com 

 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราสวนการตายมารดาไทย 

ตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัดภายใตหัวขอ “อัตราสวนการตายมารดาไทย” 
1. อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ 
2. รอยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากป 2560   
3. รอยละ 30 ของการตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภลดลงจาก ป 2560   
4. รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน   
5. รอยละหญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภครัง้แรกกอนหรือเทากับ 12 สัปดาห 
6. รอยละหญิงต้ังครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ 
7. หญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจางไมเกินรอยละ 16 
8. รอยละของหญงิหลังคลอดไดรับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ 
9. รอยละ 70โรงพยาบาลผานมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก  
10. รอยละจังหวัดที่ใชโปรแกรม RapidPro 

สถานการณ 
จากการดําเนินงานที่ผานมาอัตราสวนการตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยางชาๆ จาก

การสํารวจของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบวา ป พ.ศ.2547,  2549, 2551, 2556 และ2559 
อัตราสวนการตายมารดาตอการเกิดมีชีพแสนคนเทากับ 44.5, 41.6, 38.5, 31.2 และ24.06 ตามลําดับ และ
จากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบ 2 ประจําป 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) 
พบวาสถานการณมารดาตายต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 มีรายงานมารดาตาย จํานวน 88 
ราย คิดเปนอัตราสวนการตายมารดาเทากับ 23.75 ตอการเกิดมีชีพแสนคน  (ไมรวมกรุงเทพมหานคร) แสดง
ใหเห็นวา สถานการณมารดาตายในป 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราสวนการตายมารดาในชวงเวลาเดียวของ
ป 2559 ซึ่งมีอัตราสวนการตายมารดาเทากับ 24.06 ตอการเกิดมีชีพแสนคนโดยมีเขตบริการสุขภาพที่ 5, 6, 
7, 8, 9, และ 10  ผานคาเปาหมายกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของมารดาสวนหน่ึงมา
จากภาวะแทรกซอนชวงระหวางต้ังครรภ คลอดและหลังคลอด ไดแก ภาวะ PPH และ PIH  อีกสวนหน่ึง
เสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เชน โรคหัวใจ,  Sepsis, HIV เปนตน จึงตองมุงเนนการ
ทบทวนสาเหตุการตายของมารดาเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการดูแลมารดาต้ังครรภและหลังคลอดใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุรกรรมและการจัดการรายบุคคล
และทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหวางการคลอดและหลังคลอด 

สําหรับผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กพบวา โรงพยาบาลผานมาตรฐานงาน
อนามัยแมและจํานวน616 แหง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 706 แหง คิดเปนรอยละ 87.25 นอกจากน้ีงาน
บริการฝากครรภคุณภาพ ไดแกการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาหและภาวะ
โลหติจางในหญิงต้ังครรภมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60 และไมเกิน
รอยละ 20) คือรอยละ 65.18 และ รอยละ 16.61 ตามลําดับ ( ซึ่งผลงานดีกวาการรายงานตรวจราชการรอบ 
2  ป พ.ศ.2559 ทั้งสองตัวช้ีวัด)  แตก็ยังพบวาหญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภคุณภาพ 5 ครั้งและการดูแล
หลังคลอดครบ 3  ครั้ง ยังตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนด (รอยละ 60 และ รอยละ 65 ) คือ รอยละ 52.94 และ 
47.89 ตามลําดับ อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมอนามัยไดมีตัวช้ีวัดกระบวนการในประเด็น
การแกไขปญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝาระวังและแกไขปญหาการตายมารดาในพ้ืนที่ไม
นอยกวา รอยละ 60 พบวา โดยภาพรวมสามารถดําเนินการไดรอยละ 100  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ี
ถึงแมวาจังหวัดจะสามารถดําเนินการไดครบทั้ง 5 องคประกอบ คือ 1) มีคณะกรรมการ MCH board  2)  มี
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การดําเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 3) มีการจัดโซนน่ิงและระบบสงตอ 4) มีการสืบสวน
สาเหตุการตาย และ 5) รวบรวม วิเคราะหและสงกลับ  แตเมื่อนําเง่ือนไขผลการดําเนินงานของจังหวัดในการ
ลดอัตราการตายมารดาใหไดไมนอยกวา รอยละ 30 เทียบกับป พ.ศ.2559 พบวามีหลายจังหวัดที่ยังไม
สามารถดําเนินการได   

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1.ระบบบริหารจัดการและขบัเคลื่อนการดําเนินงาน 
2.การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปจจัยเสี่ยง  
3.การสรางภาคีเครือขาย     
4.ระบบบริการที่มีคุณภาพ  
เปาหมาย มาตรการ

ดําเนินงานในพ้ืนที ่
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
1.
ถายทอด
นโยบายสู
การ
ปฏิบัติ 
 
2.การ
บริหาร
จัดการ
เพ่ือลด
การตาย
มารดา 

 
 
 

1.ใชกลไก MCH 
Board /
คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
และภาคีเครือขาย 
ในการขับเคลือ่น 
ติดตาม และ
บริหารจัดการ
ดําเนินงาน ภายใน
พ้ืนที่ เพ่ือปองกัน
และลดการตาย
มารดาในพ้ืนที่ 
2.ใชมาตรกา/
ขอเสนอเชิง
นโยบายในการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพ่ือ
ปองกันและลด
การตายมารดา 
 
 
 

1. มีการวิเคราะหสถานการณการตายมารดา 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการตาย
มารดา 
3.มีการประชุม MCH board เพ่ือออก
มาตรการ /แนวทางการขับขับเคลื่อน เพ่ือการ
ปองกันและลดการตายมารดา และถายทอดสู
ผูปฎิบัติ 
4. สนับสนุน/ผลักดัน ใหหนวยบริการภายใน
พ้ืนที่ขับขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนว
มาตรการ/แนวทาง และใหเปนไปตามทิศทาง
เดียวกัน 
5.มีระบบเฝาระวังมารดาตายระดับจังหวัด /
เขต เพ่ือจัดการแกปญหาและพัฒนางาน  โดยมี
ทีมชวยเหลือดานวิชาการและบริหารจัดการ   
7. มีการบริหารจัดการระบบเพ่ือปองกันการ
ตายมารดา  
 
 
 

1.ผลการวิเคราะหสถานการณ
การตายมารดาปญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไข 
2.มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน เพ่ือ
การปองกันและลดการตาย
มารดา  
 -มีการจัด Zoning ผูเช่ียวชาญ
และการจัดการระบบสงตอ
ชวยเหลือมารดาเสี่ยง 
 -มีStanding Orderใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเพ่ือ
ปองกันมารดาตายจากสาเหตุ
การตกเลือดและความดันโลหิต
สูงในหญิงต้ังครรภ 
3.มีกลไกการขบัเคลื่อนการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
พรอมทั้งมีการถายทอด
แผนปฏิบัติการและมาตรการใน
การปองกันการตายมารดาสู
ผูปฎิบัติ 
4.มีระบบเฝาระวังการตาย
มารดาทุกจังหวัด 
และรายงานจํานวนมารดาตาย
รายเดือนแกกรมอนามัย 
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เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2.การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปจจัยเสี่ยง 

สื่อสาร
ความรู
เพ่ือสราง
ความ
ตระหนัก
รูแกหญิง
ต้ังครรภ
และ
ครอบครัว 

1.สรางความ
ตระหนักรูแกหญิง
ต้ังครรภและ
ครอบครัวผาน
กระบวนการ
โรงเรียนพอแม  
และใชสมุดบันทึก
สุขภาพแมและเด็ก 
2.สนับสนุนให
หญิงต้ังครรภ
เขาถึงนวตกรรม
การสื่อสารสอง
ทางเพ่ือสราง
กระแสความรอบรู
ดานสุขภาพ และ
เปดโอกาสให
ประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการ
ความเสี่ยงของ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

1.หนวยบริการทุกระดับ มีและใชแผนการสอน 
ที่กระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหพอ แมเขา
รวมกระบวนการโรงเรียนพอแม ในการสราง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะต้ังครรภ
และหลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติที่ตองมา
พบแพทยทันท ี โดยการใชสมุดบันทึกสุขภาพ
แมและเด็ก  
2.หนวยบริการสนับสนุนการใชโปรแกรม
สื่อสาร ของหญิงต้ังครรภ (Rapid Pro) 
3.มีการสื่อสารความรูผานสื่อตางๆ 

1. มีแผนการประชา สัมพันธ สื่อ
ทองถิ่น สื่อบุคคล เนน เรื่องฝาก
ทองเร็ว โภชนาการ  ภาวะเสี่ยง
ฯ   
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 
เกี่ยวของใหมีองคความรูและ 
ทักษะในการดําเนินงาน  
3. สงเสริมใหหญิงต้ังครรภ สามี 
หรือญาติเขารวมกระบวนการ
โรงเรียนพอแม ใหความรู ฝก
ทักษะ สรางพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะต้ังครรภและ
หลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติ
ที่ตองมาพบแพทยทันที  โดยการ
ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3. การสรางภาคีเครือขาย     

เพ่ือ
การบูร
ณาการ
งาน
อนามัย
แมและ
เด็ก
รวมกับ
ภาคี
เครือขาย   

สรางการมีสวน
รวมและเสรมิพลัง
ภาคีเครือขาย 

1.ประชุม MCH board เพ่ือหาแนวทางการ
ดําเนินงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง อยางนอย 3 เดือนครั้ง เชนจัดประชุม
สัญจรมอบจังหวัด  ในพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนกันเปน
เจาภาพเพ่ือสรางความต่ืนตัว, ประชุม MCH 
conference เปนตน 
2. ใชกลไก MCH Board ขับเคลื่อนงานอนามัย
แมและเด็กโดยบูรณาการงานกับ Service 
Plan และเช่ือมโยงกับ พชอ.เพ่ือใหเห็นปญหา
และกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน 
3.มีการติดตามเย่ียมเสริมพลัง 
4.ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
4.ทีมหมอครอบครัว (FCT) คนหาหญิงต้ังครรภ

1.มีรายงานการประชุม MCH 
board 
2.มีการประชุมสืบสวนการตาย
มารดาระดับเขต   
3.มีแผนติดตามเย่ียมเสริมพลัง/
นิเทศงาน/แผนการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลผาน
มาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 
ที่ชัดเจน 
4.รอยละ70ของโรงพยาบาล 
ผานมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
4.รอยละ60หญิงต้ังครรภฝาก
ครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ ≤ 
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เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

สงฝากทองทันที และแนะนํากินยาเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริม่ที่ไตรมาสแรก 
5. สรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถิ่น อสม. และภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการ 
 - คนหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแล
หญิงต้ังครรภ และหลังคลอดโดยเฉพาะในราย
ที่มีความเสี่ยง  
-สงเสริมหญิงต้ังครรภดานโภชนาการ เชนไดรับ
อาหารครบถวน เพียงพอ ไมหวานมันเค็มจัด 
ตามหลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญิงต้ังครรภ 

12 สัปดาห 
5.รอยละของหญิงหลังคลอดไดรับ
การดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 4.ระบบบริการที่มีคณุภาพ 
อัตราสวน
การตาย
มารดาไม
เกิน 20 
ตอแสน
การเกิดมี
ชีพ 

 

1.สนับสนุนให
หนวยบริการใน
พ้ืนที่จัดบริการ
ตามมาตรฐานงาน
อนามัยแมและเด็ก
ประชาชากร
กลุมเปาหมาย
สามารถเขาถึงและ
ไดรับบริการอยาง
เทาเทียม   
 
2.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 
3.พัฒนาระบบสง
ตอหญิงต้ังครรภ
ในภาวะฉุกเฉิน       
 

1.หนวยบริการฯทุกระดับใชแนวทางการดูแล
สตรีต้ังครรภแนวใหมตามขอแนะนําองคการ
อนามัยโลกในบริบทประเทศไทยและการคลอด
คุณภาพ  
2.การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ 
3.การคัดกรองความเสี่ยงในหองคลอด 
4.การฝกปฏิบัติเชนการชวยฟนคืนชีพ การทํา
คลอดติดไหล  ทําคลอดทากน เปนตน 
5.ระบบสงตอหญิงต้ังครรภเสี่ยงเพ่ือการดูแล
ตามตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยงอยาง
ถูกตองและทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการ
สื่อสารและการสงตอที่รวดเร็วทั้งการวินิจฉัย 
การสงตอ และการรักษา 
6.มีมาตรการและกลไกเชิงพ้ืนที่ในการปองกัน
การเกิด 3D :  Delay Detection,  
Delay Decision, Delay Refer 
7.มีคูมือ/แนวทางในการปองกันการตายมารดา
จากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง 

1.รอยละหองคลอดคุณภาพ 
2.รอยละหญิงต้ังครรภที่ไดรับ
การดูแลกอนคลอด 5 ครั้งตาม
เกณฑ 
3.รอยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุการตกเลือดลดลงจาก
ป 2560   
4. รอยละ 30 ของการตาย
มารดาจากสาเหตุความดันโลหิต
สูงขณะต้ังครรภลดลงจาก  ป 
2560   
5. หญิงต้ังครรภมีภาวะโลหิตจาง
นอยกวารอยละ 16 
6.รอยละของจังหวัดที่ใช
โปรแกรมสื่อสารสองทาง (Rapid 
Pro) 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.ผลการวิเคราะห
สถานการณการตายมารดา
ปญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไข 
2.มมีาตรการ /แนวทางการ
ขับขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
เพ่ือการปองกันและลดการ
ตายมารดา  
 -มีการจัด Zoning 
ผูเช่ียวชาญและการจัดการ
ระบบสงตอชวยเหลอืมารดา
เสี่ยง 
 -มSีtanding Orderใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
เพ่ือปองกันมารดาตายจาก
สาเหตุการตกเลือดและความ
ดันโลหิตสูงในหญิงต้ังครรภ 
3.มแีผนการขบัเคลื่อนการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
พรอมทั้งมีการถายทอด
แผนปฏิบัติการและมาตรการ
ในการปองกันการตายมารดา
สูผูปฎิบัติ 
4.มรีะบบเฝาระวังการตาย
มารดาทุกจังหวัด 
และรายงานจํานวนมารดา
ตายรายเดือนแกกรมอนามัย 
5.สนับสนุนใหหนวยบรกิาร
พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแมและ
เด็ก 

1. มแีผนการประชา สัมพันธ 
สื่อทองถิน่ สื่อบุคคล เนน 
เรื่องฝากทองเรว็ โภชนาการ  
ภาวะเสี่ยงฯ   
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที ่
เกี่ยวของใหมีองคความรูและ 
ทักษะในการดําเนินงาน  
3. สงเสรมิใหหญิงต้ังครรภ 
สาม ีหรอืญาติเขารวม
กระบวนการโรงเรียนพอแม 
ใหความรู ฝกทกัษะ สราง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองขณะต้ังครรภและหลัง
คลอด ทราบถึงความผิดปกติ
ที่ตองมาพบแพทยทันที  โดย
การใชสมุดบันทึกสขุภาพแม
และเด็ก  
4.ประชุมคณะกรรมการ 
MCH board อยางนอย 3 
เดือนครั้งละมรีายงานการ
ประชุม 
5.พัฒนาระบบบิการตาม
มาตรฐานบริการงานอนามยั
แมและเด็กและใหหนวย
บริการประเมนิตนเองและ
สงผลการประเมินมายังกรม
อนามัยเพ่ือรับการสุม
ประเมนิ 
 

1.มกีารประชุมสืบสวน
การตายมารดาระดับเขต   
2.การประชาสมัพันธ สื่อ
ทองถิ่น สื่อบุคคล เนน 
เรื่องฝากทองเรว็ และการ
สื่อสารความรูผานสื่อ
ตางๆ 
3.การกํากับติดตามเย่ียม
เสรมิพลัง /นิเทศงาน/ 
การประเมนิมาตรฐาน
งานอนามยัแมและเด็ก
และมีรายงานผลการ
เย่ียมเสรมิพลังพลังและ
สงคืนขอมูล 
4.หนวยบรกิารสนับสนุน
การใชโปรแกรมสื่อสาร
ของหญิงต้ังครรภ (Rapid 
Pro) 
 

1. อัตราสวนการตาย
มารดาไทยไมเกิน 20 
ตอแสนการเกดิมีชีพ 
2. รอยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
การตกเลือดลดลงจากป 
2560   
3. รอยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะ
ต้ังครรภลดลงจาก ป 
2560   
4. รอยละสถานบริการ
สุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน   
5. รอยละหญิง
ต้ังครรภไดรับการฝาก
ครรภครั้งแรกกอนหรือ
เทากับ 12 สปัดาห 
6. รอยละหญิง
ต้ังครรภที่ไดรบัการ
ดูแลกอนคลอด 5 ครั้ง 
ตามเกณฑคณุภาพ 
7. หญิงต้ังครรภมี
ภาวะโลหิตจางไมเกิน 
รอยละ 16 
8. รอยละของหญงิ
หลังคลอดไดรับการ
ดูแลครบ 3 ครัง้ตาม
เกณฑ 
9. รอยละ 70
โรงพยาบาลผาน
มาตรฐานอนามยัแม
และเด็ก  
10. รอยละจังหวัดที่ใช
โปรแกรม RapidPro 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักสงเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย  
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

พญ.พิมลพรรณ  ตาง
วิวัฒน   

ตําแหนงหัวหนากลุม
อนามัยแมและเด็ก 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

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

 

นางนงลักษณ  รุง
ทรัพยสิน   

ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญ
การพิเศษ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

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

E-mail: noi_55@hotmail.com 

 

นางวรรณชนก  ลิม้จํารูญ     
 

ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุข 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

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

 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

สถานการณ 

สถานการณพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา 18 ปที่ผานมามีปญหา เม่ือพบวาเด็กปฐมวัยรอยละ 30 มี
พัฒนาการลาชา ผลการคัดกรองพัฒนาการในชวงรณรงคคัดกรองเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเดือนกรกฎาคม พบวา 
ในป 2560 ความครอบคลุมการคัดกรอง รอยละ 94.9 พัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 24.1 แตจากขอมูลจาก
รายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ไดผลดังตารางดานลาง 

ภาพรวมทั่วประเทศจากผลการดําเนินงานในป 2560 

 เขต ความครอบคลุม(รอยละ) สงสัยลาชา(รอยละ) ติดตาม(รอยละ) 
เปาหมาย 90 20 100 

รณรงค ป 2560 94.9 21.5 - 
สุมสํารวจ ป 2560 - 24.1 - 

รวมทั่วประเทศ 
**ขอมูลจาก HDC              
ป 2560 ณ วันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 

80.5 16.0 73.3 

สถานการณแยกรายเขต 

เขต ความครอบคลุม(รอยละ) สงสัยลาชา(รอยละ) ติดตาม(รอยละ) 
1 80.8 16.4 74.3 
2 85.0 17.1 77.0 
3 75.3 11.5 63.9 
4 73.1 7.6 58.2 
5 80.2 17.7 77.3 
6 77.3 10.1 65.1 
7 91.1 23.3 86.7 
8 78.2 11.4 60.9 
9 84.4 14.5 83.7 
10 79.0 19.9 73.1 
11 70.8 22.0 72.9 
12 90.9 20.7 86.2 

**ขอมูลจาก HDCป 2560 ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1.รอยละของความครอบคลุม : ยังตํ่ากวาเปาหมาย ควรเนนความครอบคลุมในเด็กกลุมเสี่ยงทั้งดาน

สุขภาพและสังคม 
2.รอยละของสงสัยลาชา : ยังตํ่ากวาเปาหมาย ควรเนนการสรางสมรรถนะ/ศักยภาพและเสริมกําลังใจ

ของเจาหนาที่ทุกระดับ 
3.รอยละของการติดตาม : ยังตํ่ากวาเปาหมาย ควรเนนการติดตามใหครอบคลุมเด็กสงสยัลาชาทุกคน 
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เด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1.รอยละของความครอบคลุม  
ความ
ครอบคลุม 
อยางนอย  
รอยละ 90 

1. ใชกลไกในพ้ืนที่ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผาน Child 
Project Manager  
กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
และจัดบริการที่ ไดมาตรฐาน 
เขาถึงบริการเทาเทียม 
 
 
 
 
 
 
2 .  สร างการมีส วนร วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  
 
 
 
 
3. ประสานแหลงเงินทุนภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพ่ือใช
ใ นการ ดํ า เ นิน งานส ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็ก เชน สปสช., 
สสส. เปนตน 

1. ติดตามการเขารวม
ประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และ MCH Board 
ในเรื่อง 
- การนําเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอม
ขอเสนอแนะ (ในเรื่อง
ตัวช้ีวัดความครอบคลุม 
สงสัยลาชา ติดตาม) 
- ความถี่การเขารวมประชุม 
- ผูเขารวมประชุม  
 
2. มีแผนงานและผลงานการ
มีสวนรวม ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน เชน แผนงานบูรณา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
รณรงคในพ้ืนที่ เปนตน 
 
- ถามี ควรเสรมิพลังและ
เนนการใชเงินทุนใหตรงกับ
สถานการณปญหาความ
ครอบคลุมการคัดกรองใน
พ้ืนที ่เชน สื่อสาร
ประชาสัมพันธ การรณรงค  

- มีความรวมมอืของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และMCH Board 
อยางเปนรูปธรรม 
- รอยละความครอบคลุมการ
คัดกรองอยางนอย  
รอยละ 90 
 
 
 

 
 
 
- พอแม ผูปกครองตระหนัก
และใหความสาํคัญตอการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
- รอยละความครอบคลุมการ
คัดกรองอยางนอย  
รอยละ 90 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2.รอยละของพัฒนาการสงสัยลาชา 
รอยละของ
พัฒนาการ
สงสัยลาชา 
ไมนอยกวา
รอยละ 20 

1. ใชกลไกในพ้ืนที่ 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผาน Child 
Project Manager 
- สนับสนุนในการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที/่ครูพ่ีเลี้ยง 
และพอแม ผูปกครองในการใช
คูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 
- เยี่ยมเสรมิพลังโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ 
2.ประสานแหลงเงินทุนภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพ่ือใช
ในการดําเนินงานสงเสริม
พัฒนาการเด็ก เชน สปสช., 
สสส. เปนตน  

- ติดตามการกระจายชอง
ทางการเขาถึงคูมือเฝาระวัง
และสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) ฉบับที่ม ี
QR Code และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
- เจาหนาที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใชคูมือDSPM
และมีความเขาใจมากขึ้น 
- ถามี ควรเสรมิพลังและ
เนนการใชเงินทุนใหตรงกับ
สถานการณปญหาการ
คนหาเด็กสงสัยลาชาใน
พ้ืนที ่เชน จัดหาคูมือ/
อุปกรณ และพัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใชคูมือDSPM
ของบุคลากร 

- เจาหนาที/่ครูพ่ีเลี้ยงมีความ
เขาใจและปฏิบัติงานในการ
คนหาเด็กสงสัยลาชาเพ่ิมขึ้น  
- รอยละของเด็กพัฒนาการ
สงสัยลาชาไมนอยกวารอยละ 
20 
 
 
 

 

 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3.รอยละของการกระตุนติดตาม 
 1. ใชกลไกในพ้ืนที่ 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผาน Child 
Project Manager 
กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
ในเรื่อง การกระตุนพัฒนาการ
และติดตามเด็กสงสัยลาชา
กลับมาประเมินซ้ํา ภายใน 30 
วัน 
 
 
 

1. ติดตามการเขารวมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ 
MCH Board ในเรื่อง 
- การนําเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอม
ขอเสนอแนะ (ในเรื่องการ
กระตุนพัฒนาการโดยพอแม 
ผูปกครอง และติดตามเด็ก
สงสัยลาชา) 
- ความถี่การเขารวมประชุม 
- ผูเขารวมประชุม . 
 

- มีความรวมมอืของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และMCH Board 
อยางเปนรูปธรรม 
- รอยละของการกระตุน
ติดตาม รอยละ 100 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
2. สรางการมสีวนรวมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  
3. ประสานแหลงเงินทุนภายใน
และภายนอกหนวยงาน เพ่ือใช
ในการดําเนินงานสงเสริม
พัฒนาการเด็ก เชน สปสช., 
สสส. เปนตน 

2. มีแผนงานและผลงานการ
มีสวนรวม ภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน เชน แผนงานบูรณา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
รณรงคในพ้ืนที ่เปนตน 
- ถามี ควรเสรมิพลังและเนน
การใชเงินทุนใหตรงกับ
สถานการณปญหาการ
กระตุนพัฒนาการและ
ติดตามเด็กสงสัยลาชาใน
พ้ืนที ่เชน การอํานวยความ
สะดวกในการกลับมาประเมิน
ซ้ํา  

- พอแม ผูปกครองตระหนัก
และใหความสาํคัญตอการ
กระตุนพัฒนาการและพาเด็ก
กลับมาประเมินซ้ํา ภายใน 
30 วัน 
- รอยละของการกระตุน
ติดตาม รอยละ 100 

 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เชตสขุภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. เขารวมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และMCH Board 
ในเรื่องพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยพรอมขอเสนอแนะ 
(ในเรื่องตัวช้ีวัดความ
ครอบคลุม สงสัยลาชา 
ติดตาม) 
 
2. มีแผนการขบัเคลื่อน
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
พัฒนาการสมวัย ผานกลไก
ระดับพ้ืนที่ โดยการมีสวน
รวมของภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน เชน แผนงานบูรณา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
รณรงคในพ้ืนที ่เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการขับเคลื่อนตามแผนฯ
และกํากับติดตามใหไดตาม
เปาหมาย 6 เดือน * 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนฯใหได
เปาหมาย 9 เดือน * และ
สงคืนขอมูลแกพ้ืนที่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการดําเนินงาน
และขอเสนอแนะในการ
พัฒนางานตอไป 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 546 | P a g e  



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
3. งบประมาณจากทุกแหลง
ทุน ควรเนนการใชเงินทุน
ใหตรงกับสถานการณ
ปญหาในพ้ืนทีท่ั้งเรื่องความ
ครอบคลุมการคัดกรอง 
คนหาเด็กสงสัยลาชาและ
กระตุนติดตาม เชน สื่อสาร
ประชาสัมพันธ การรณรงค 
จัดหาคูมือ/อุปกรณ พัฒนา
ศักยภาพการคัดกรอง
พัฒนาการโดยใชคูมือ
DSPM ของบุคลากร และ
การอํานวยความสะดวกใน
การกลับมาประเมินซ้ํา 
 
4. มีแผนการกระจายคูมือ
เฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) ฉบับที่ม ีQR 
Code และ Clip VDO  
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
และแบบสํารวจการใช 
DSPM Online ใหทั่วถึง  
 
5. มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใชคูมือ 
DSPM อยางเขาใจและ
สงเสริมใหพอแม ผูปกครอง
ใชคูมือDSPM มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

3. ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. มีการกระจายคูมือฯและ
แบบสํารวจการใช DSPM 
Online ใหทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
 
5. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนฯใหได
เปาหมาย 9 เดือน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ตรวจสอบ กํากับ
ติดตามการกระจายคูมือฯ
และแบบสํารวจการใช 
DSPM Online ใหทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 
5. กํากับติดตามขับเคลื่อน
แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดําเนินงานครบถวน
ตามเปาหมายที่กําหนดใน
แผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการสํารวจการ
ใชและความตองการ
DSPM รวมกับจัดทําแผน
ขอสนับสนุนการกระจาย
คูมือฯปตอไป 
 
 
 
 
 
5. บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพการใช
คูมือ DSPM อยางเขาใจ
และสงเสริมใหพอแม 
ผูปกครองใชคูมือDSPM 
มากขึ้นและสรปุผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา
จัดทําแผนในปถัดไป 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
6. สื่อสารประชาสัมพันธ
องคความรูและแนวทาง
ปฏิบัติในเรื่อง พัฒนาการ
สมวัย ผานชองทาง
Website, Social media 
เพ่ือใหบุคลากรและพอแม 
ผูปกครอง เกิดความรู 
ความเขาใจ ความตระหนัก
และนําไปปฏิบัติได 
 
7. ช้ีแจงทําความเขาใจให
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ศูนยเด็กเล็กรับทราบ      ”
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2560” 
 

6. เพ่ิมชองทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธองคความรู
และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 
พัฒนาการสมวัย ฯ ที่
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
7. สนับสนุนศนูยเด็กเล็กให
จัดบริการตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
พ.ศ.2560 
 
 
8. กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย                
6 เดือน * 
 
 

6. ประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ชองทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธฯ 
 
 
 
 
 
 
 
7. สนับสนุนศนูยเด็กเล็ก
ใหประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2560 
 
 
8. กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย             
9 เดือน *  
 
 
 

6. บุคลากรและพอแม 
ผูปกครองมีความรู ความ
เขาใจ ตระหนักและ
สามารถปฏิบัติในเรื่อง 
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
7. ศูนยเด็กเลก็จัดบริการ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.
2560 และมีการประเมิน
ตนเองอยางนอยรอยละ70 
 
8. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน ไดรับการ
คัดกรองพัฒนาการ รอย
ละ 90 
 
9. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน พบ
พัฒนาการสงสัยลาชา 
(ตรวจครั้งแรก) ไมนอย
กวา รอยละ20 
  
10. เด็กอายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือนที่พบ
พัฒนาการสงสัยลาชา 
ไดรับการกระตุนและ
ติดตามกลับมาประเมิน
พัฒนาการซ้ําภายใน 30 
วัน รอยละ 100 
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ตารางเปาหมายการดําเนนิงาน ความครอบคลุม สงสัยลาชา และติดตาม รอบ 6 เดือนและ 9 เดือน 
เขต เปาหมาย 6 เดือน เปาหมาย 9 เดือน 

ความครอบคลมุ สงสัยลาชา ติดตาม ความครอบคลมุ สงสัยลาชา ติดตาม 
1 83.6 17.5 82.0 86.3 18.6 92.8 
2 86.5 18.0 83.9 88.0 18.8 93.6 
3 79.7 14.1 74.7 84.1 16.6 89.9 
4 78.2 11.3 70.8 83.2 15.0 88.3 
5 83.2 18.4 84.1 86.1 19.1 93.6 
6 81.1 13.1 75.6 84.9 16.0 90.2 
7 91.1 23.3 90.7 91.1 23.3 96.3 
8 81.7 13.9 72.6 85.3 16.5 89.0 
9 86.1 16.1 88.6 87.8 17.8 95.4 
10 82.3 19.9 81.2 85.6 20.0 92.5 
11 76.5 22.0 81.0 82.3 22.0 92.4 
12 90.9 20.7 90.3 90.9 20.7 96.1 

 

หมายเหตุ จากตารางเปาหมายความครอบคลุม สงสยัลาชา และติดตาม  
* รอบ 6 เดือนดีขึ้น รอยละ 30 จากผลงานป 2560 สู 2561 
* รอบ 9 เดือนดีขึ้น รอยละ 60 จากผลงานป 2560 สู 2561 
 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติและสํานักสงเสริมสุขภาพ 
 

ผูรับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 

/e-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ตําแหนง : ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แหงชาติ 

Tel. 02-5904405 
e-mail : 
saipin.chotivichien@gmail.com 

 

นายแพทยเอกชัย เพียรศรีวัชรา ตําแหนง. ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมสุขภาพ 
สํานักสงเสริมสุขภาพ 

Tel. 02-5904121 
mail :ekachipien@hotmail.com 

 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สงูดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 

สถานการณ 
จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ป 2560 เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ 49.8 ซึ่งยังตํ่ากวาคา

เปาหมายป 2561 (รอยละ 51) โดยเขตสภุาพที่มีคารอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน เกินคาเปาหมาย คือ 
เขตสุขภาพที่6, 7, 9 สําหรบัสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ชาย 110 เซนติเมตร หญิง 109.4 เซนติเมตร ซึ่ง
เปาหมายในป 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร  

                

 
     ท่ีมา: รายงาน HDC ณ วันท่ี 9 พย.60 

ปจจัยที่ทําใหเด็กอายุ 0-5 ป ไมสูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยตํ่ากวาเปาหมายน้ัน มีสาเหตุโดยตรง   
มาจาก 

1. การไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกในหญิงต้ังครรภยังไมครอบคลุมทุกคน         
จากรายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ป พ.ศ.2560 พบความครอบคลุมรอยละ 79.5 ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภรอยละ 16.99  

2. การบริโภคอาหารในหญิงต้ังครรภไมเหมาะสมจากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 พบหญิงต้ังครรภไดรับอาหารกลุมขาวแปง เน้ือสัตว ผัก ผลไม 
และนม        ไมเพียงพอ นํ้าหนักหญิงต้ังครรภเพ่ิมขึ้นนอย สงผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ทําใหทารก
มีนํ้าหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม รายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ป พ.ศ.2559 
รอยละ 8.6   

3. การบริโภคอาหารของเด็กไมเหมาะสม จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในป พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559 โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติและองคการยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก แมจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 5.4 ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 23.1 ในปพ.ศ. 2559 แตยังมีอัตราตํ่ามาก สวนการ
ใหอาหารที่อายุ 6-23 เดือน ไดรับอาหารไมเพียงพอถึงรอยละ 49.6 สอดคลองกับการสํารวจสุขภาพประชาชน
ไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ป มีปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดแก 
ไมกินอาหารเชา กินอาหารมื้อหลักไมครบ 3 มื้อ ไมกินผัก ผลไม นม ทุกวัน แตละวันกินไมเพียงพอ กินอาหารไม
มีประโยชนทุกวัน เชน ด่ืมนํ้าอัดลม นํ้าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เปนตน 

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

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

ไตรมาส 4 ป 2560 45.35 46.5 48.03 50.82 50.48 53.37 51.76 50.19 51.64 50.6 50.3 47.06 49.8

0

10

20

30

40

50

60

ไตรมาส 4 ป 2559 ไตรมาส 4 ป 2560 
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นอกจากอาหารและโภชนาการไมเหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายนอย พฤติกรรม
เนือยน่ิงจากการดูโทรทัศน โดยพบการใชเวลาดูโทรทัศนสูงถึง 8 ช่ัวโมงในวันธรรมดา และ 12 ช่ัวโมงใน
วันหยุด สงผลตอระยะเวลาการนอนไมเพียงพอ (การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 
4 พ.ศ. 2551-52) ทําใหการหลั่งฮอรโมนการเจริญเติบโต (growth hormone) นอย ยังมีปจจัยอ่ืนที่สงผลตอ
การเจริญเติบโต คือ การศึกษาของแม โดยพบวา แมที่ไมมีการศึกษาจะมีเด็กเต้ีย ผอม อวน มากกวาแมที่มี
การศึกษา และรายไดของครอบครัว พบวา เด็กเต้ียพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และ
ร่ํารวยมาก เด็กผอมพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง สวนเด็กอวนพบมาก
ครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ํารวย และร่าํรวยมาก (MICS5 ป 2559) 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ 
3. การสื่อสารสาธารณะ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานใน
พ้ืนที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธทีต่องการ 

รอยละของ
เด็กอายุ 
0-5 ป 

สูงดีสมสวน 
รอยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน 
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อน
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิตและตําบลสงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย 

1.1 ระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผานพชอ. 
1.2 นโยบายการขับเคลื่อน
งาน 
1.3 แผนการขบัเคลื่อนงาน 
1.4 การขับเคลื่อนมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิตและ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
1.5 ผลการขับเคลื่อนและ
ขอเสนอแนะ 

1. จังหวัดมีระบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผาน พชอ. 
2. จังหวัดมีนโยบายการขับเคลือ่น
มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตและ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย  
3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่
เกี่ยวของกับกลุมสตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย พรอมทั้งมีแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 
4. อําเภอมีการขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย 1000 วันและตําบลสงเสริม
เด็กอายุ   0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผานคณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
5. ตําบลสงเสรมิเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี
สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน 
ในพ้ืนที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

รอยละของ
เด็กอายุ 
0-5 ป 

สูงดีสมสวน 
รอยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกีย่วของทุกระดับ 
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของทุก
ระดับเพ่ือขบัเคลื่อนงาน
มหัศจรรย 1,000 วัน และ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 

1.แผนการพัฒนาศักยภาพ ใหมี
ความรูและทักษะในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 
วัน และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-
5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
2. การพัฒนาศักยภาพ 
3. ผลการพัฒนาศักยภาพ และ
ขอเสนอแนะ 

1. จํานวนและรอยละของ
บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการ
พัฒนาศักยภาพจนมีความรูและ
ทักษะในการขบัเคลื่อนงาน
มหัศจรรย 1,000 วัน และตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป  สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3. การสื่อสารสาธารณะ 
การสื่อสารสาธารณะ
มหัศจรรย 1,000 วัน และ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป  สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 

3.1 แผนการสือ่สารสาธารณะ 
3.2 การสื่อสารสาธารณะ 
3.3 ผลการสื่อสาธารณะและ
ขอเสนอแนะ 

1. บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับองค
ความรู ขอมูลขาวสารในเรื่อง
มหัศจรรย 1,000 วัน และตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย
อยางตอเน่ืองอยางนอยเดือนละ 
1 ครั้ง 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เขตสขุภาพ/จงัหวัด 

1. ถายทอดนโยบายมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิตและ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป  
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ใหแกพ้ืนที่
ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผานคกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 

1. รอยละ 50 ของจังหวัด
มีนโยบายมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต
และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 
0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไม
ผุ พัฒนาการสมวัย  

2. บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนที่เกี่ยวของกับกลุมสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย 
พรอมทั้งมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเกิด
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 

1. รอยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย 1,000 
วันแรกของชีวิตและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 

2. บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนที่เกี่ยวของกับกลุมสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย 
พรอมทั้งมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเกิด
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 

1. รอยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิตและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย  

2. บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนที่เกี่ยวของกับกลุมสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย 
พรอมทั้งมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเกิด
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป   สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 

อําเภอ /ตําบล/ระบบบริการ  
1. ถายทอดนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิตและตําบลสงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 
ใหแกพ้ืนทีทุ่กระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผานและ 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 

1. รอยละ 30 ของจังหวัดมี
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ0-5 ป  
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอําเภอ  
2. รอยละ 10 ของอําเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1000 วันและตําบลสงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย   
ผานคกก.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

1. รอยละ 40 ของจังหวัดมี
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอําเภอ  
2. รอยละ 20 ของอําเภอ

ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1000 วันและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวน ฟนไมผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผาน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 

1. รอยละ 50 ของจังหวัดมี
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ   0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอําเภอ  
2. รอยละ 30 ของอําเภอ

ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1000 วันและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวน ฟนไมผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผาน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย    สาํนักโภชนาการ 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นางณัฐวรรณ เชาวนลิลิตกุล ตําแหนง หัวหนากลุม
สงเสริมโภชนาการสตรี
และเด็กปฐมวัย 
สํานักโภชนาการ 

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

กํากับ ติดตาม 
และ 
ใหขอมูลวิชาการ 

นายสุพจน รื่นเริงกลิ่น ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ 
สํานักโภชนาการ 

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

รวบรวม 
ตรวจสอบ 
และนําเสนอผล
การ 
ดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑไดรับการพัฒนาและดูแลชวยเหลือ
อยางตอเนื่อง เพื่อนาํไปสูเด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 

 

สถานการณ 
กรมสุขภาพจิต ไดดําเนินการสํารวจ IQ ในเด็กไทยที่กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทั่วประเทศ 

โดยใชเครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) ซึง่เปนแบบทดสอบ
ทางสติปญญาที่เปนมาตรฐาน ใชวัดระดับสติปญญาในสวนของความสามารถทั่วไป (General intelligence หรือ 
g - factor) ซึ่งเปนความสามารถพ้ืนฐานของแตละบุคคลติดตัวมา ไมคอยสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีการใช
เครื่องมือดังกลาวในการสํารวจสติปญญาระดับชาติในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการสํารวจของประเทศไทย ใน
ป พ.ศ. 2554 โดยดําเนินการเก็บขอมลูภาคสนาม ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
มีเด็กไดรับการสํารวจ IQ ทั้งหมด 23,641 ราย พบวา เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีระดับสติปญญาเฉลี่ย 
(IQ) เทากับ 98.23 ถือเปนระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติ แตคอนไปทางตํ่ากวาคากลางของมาตรฐานสากล  
(IQ = 100) ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระดับสติปญญาเฉลี่ยเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ป 2559 จําแนกรายเขตสุขภาพ 
 
ที่มา : การสํารวจสถานการณระดับสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ในเด็กไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ยังมีเด็กประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี IQ ตํ่ากวาเกณฑปกติ (IQ < 90) 
อยูถึงรอยละ 31.81 (ไมควรเกินรอยละ 25) และยังมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีระดับสติปญญาอยูใน
เกณฑ บกพรอง (IQ < 70) อยูถึงรอยละ 5.8 ซึ่งสูงกวามาตรฐานสากล คือ ไมควรเกินรอยละ 2 และเปนที่นา
สังเกตวามีเด็กที่มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑฉลาดมาก (IQ > 130) สูงถึงรอยละ 7.9 ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ระดับสติปญญาเฉลี่ยเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ป 2559  
ที่มา : การสํารวจสถานการณระดับสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ในเด็กไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. ระบบการติดตาม กระตุนพัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ พัฒนาการลาชา  
2. เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ ไดรับการพัฒนาและดูแลชวยเหลืออยางตอเน่ือง  

 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1 ระบบการติดตาม กระตุนพัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ พัฒนาการลาชา  
เด็กไทยมีระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะในการ
พัฒนาและดูแลชวยเหลือเด็ก
ที่มีความฉลาดทางสติปญญา
ตํ่ากวาเกณฑแกบุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรทาง 
การศึกษา 

หลักสูตร/องคความรู 
ในการพัฒนาและดูแล
ชวยเหลือเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ 

บุคลากรสาธารณสุข 
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความรูและทักษะ 
ในการพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือเด็ก   
ที่มีความฉลาดทาง
สติปญญาตํ่ากวา
เกณฑเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2 เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ ไดรับการพัฒนาและดูแล
ชวยเหลืออยางตอเน่ือง  
เด็กไทยมีระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 

- สื่อสารนโยบาย ความสําคญั 
แนวทางการดําเนินงาน การ
พัฒนาและดูแลชวยเหลือเด็ก
ที่มีความฉลาดทางสติปญญา
ตํ่ากวาเกณฑ 
- สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี 

- ระบบการติดตาม กระตุน
พัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ 
พัฒนาการลาชา 
- รายงานผลการดูแล
ชวยเหลือเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ 

เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวา
เกณฑไดรับการ
พัฒนาและดูแล
ชวยเหลืออยาง
ตอเน่ือง 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 15 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 30 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 45 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 60 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต สาํนักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ ผูอํานวยการสถาบัน 
ราชานุกูล 

Tel. 0-2248-8900 ตอ 
70902, 70305 

Mobile 08-1860-5945 
e-mail : 

ampornbenja@yahoo.com. 

เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญา 
ตํ่ากวาเกณฑไดรับ
การพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือ
อยางตอเน่ือง  
เพ่ือนําไปสู
เด็กไทยมีระดับ
สติปญญาเฉลีย่ 
ไมตํ่ากวา 100 

พญ.จันทรอาภา สุขทัพภ  นายแพทยชํานาญการ
สถาบันราชานุกูล 

Tel. 0-2248-8900 ตอ70390   
Mobile 08-6788-9981 
e-mail : 
janarpar@gmail.com 

 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 

สถานการณ 
จากขอมูลสถานการณเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสุข พบวาผลดําเนินงานรายเขตสุขภาพสวนใหญยังคงตํ่ากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว มีเพียง 3 เขต
สุขภาพเทาน้ันที่ผานเกณฑเปาหมาย คือ 4,7 และ 10 สงผลใหภาพรวมของเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวนยังไมบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งกําหนดไวที่รอยละ 66 แตผลการดําเนินงานเพียงรอยละ 65.1 เทาน้ัน (รายละเอียดดังภาพ) 
          ภาพแสดงรอยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน ปงบประมาณ 2560 จําแนกรายเขต 

 
 

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

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
 1. สงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน และแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
 2. การคัดกรอง สงตอ การจัดการแกไขปญหา และคุณภาพขอมูลจากระบบ HDC 
 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1 สงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน และแกไขปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการถายทอดนโยบาย
และแนวทางใหแกพ้ืนที ่ 
 
 

1. พัฒนาโรงเรียนใหเปน
โรงเรียนตนแบบดานการ
สงเสริมสุขภาพ  
2. ขับเคลื่อนกจิกรรมสงเสรมิ 
ดานโภชนาการ (นม ไข ผัก)
กิจกรรมทางกาย การแปรง
ฟนคุณภาพ และการจัดการ
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอสุขภาพ 
รวมทั้งมีการสงเสริมใหมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคอยางเปนรูปธรรม 

1. มีทมีงานรับผิดขอบ
โครงการระดับจังหวัด (PM 
เด็กวัยเรียน) 
2. มีการจัดทําแผนงานหรือ
โครงการสงเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดี สมสวน และแกปญหา
ภาวะทุพโภชนาการ 
3. การมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการจัดทําแนว
ทางการสงเสริมโภชนาการ
และกิจกรรมทางกายเด็กวัย

1. จังหวัดมี PM เด็ก  
วัยเรียนและ
คณะทํางาน
รับผิดชอบโครงการ 
2. แผนงานหรือ
โครงการ 
3. รายงานผลการ
ติดตามกํากับใน
โรงเรียน 
4 .การมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายทุก      
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
3. สรางการมสีวนรวมภาคี
เครือขาย สวนกลาง-เขต-
จว.-รร.-สถานบริการ
สาธารณสุข จดัทําแนวทาง
การสงเสริมโภชนาการ และ
กิจกรรมทางกาย เด็กวัย
เรียนสูงดีสมสวน 

เรียนสูงดีสมสวน 
 

ภาคสวน ที่เกี่ยวของ
กับเด็กวัยเรียน 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพ้ืนที่ 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครู ผูปกครอง 
และเครือขาย และขับเคลื่อน
งานในพ้ืนที่ 
 

1. มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพและสรุปผล
รายงาน 
2. มีรายงานการดําเนิน
กิจกรรมสงเสรมิเด็กวัยเรียน
สูงดีสมสวน 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร       
ที่เกี่ยวของ 
2. รายงานการ
ดําเนินกิจกรรม
สงเสริมเด็ก วัยเรียน
สูงดีสมสวน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2 การคัดกรอง สงตอ การจัดการแกไขปญหา และคุณภาพขอมูลจากระบบ HDC 
เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการติดตามคุณภาพ
รายงานผานระบบ HDC 

1.การรายงานผลการ
ดําเนินงานผานระบบ HDC  
2. การกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานในพ้ืนที่ 
 

1.รายงานสถานการณภาวะ
โภชนาการ ผานระบบ HDC 
2.มีรายงานการแกไขปญหา
ภาวะทุพโภชนาการเด็กวัย
เรียน (อวน ผอม เต้ีย) 
รวมทั้งการ คัดกรอง สงตอ 
เด็กกลุมเสี่ยงสงตอสถาน
บริการสาธารณสุข 
3. มีรายงานโรงเรียน
ตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพ 

1. สรุปผลสถานการณ
ภาวะโภชนาการของ
นักเรียนที่มีความ
ครอบคลุมและมี
คุณภาพ 
2.รายงานการแกไข
ปญหาภาวะ            
ทุพโภชนาการเด็ก      
วัยเรยีน (อวน ผอม 
เต้ีย) รวมทั้งการ       
คัดกรอง สงตอ เด็ก
กลุมเสี่ยงสงตอสถาน
บริการสาธารณสุข 
3.รายงานโรงเรียน
ตนแบบดานการ
สงเสริมสุขภาพ 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการสื่อสารสาธารณะ 
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธในพ้ืนที ่

สนับสนุนใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดานการสื่อสารองค
ความรูและนวัตกรรมสงเสริม
การสงเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนสูงดีสมสวนในพ้ืนที่แบบ
องครวม ผานสื่อ  ทุกรูปแบบ 

วิธีการ และรูปแบบการ
สื่อสารเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ     

ขอมูลเชิงประจักษ
ของวิธีการและ
รูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะ 
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Small Success 

กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สวนกลาง 1.แผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม
การดําเนิน 
งาน  ทีส่งเสริมเด็ก
วัยเรียน สูงดีสม
สวน  
2.มีการถายทอด
นโยบายและ
กิจกรรมสําคญัเพ่ือ
สงเสรมิ  เด็กวัย
เรยีนสูงดี  สมสวน 
ใหกับหนวยงาน
ระดับเขต 
3.ผลิตและพัฒนา
สื่อสรางสรรค
นวัตกรรมสงเสริม
เด็กวัยเรียน  สงูดี
สมสวน 
4. ควบคุม กํากับ
ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานระดับเขต 
5. รวบรวม และ
สรุปผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิ
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน ภาพรวม
ระดับประเทศ 

1.ดําเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
การดําเนินงาน
สงเสรมิเด็กวัยเรียน
สูงดี สมสวน  
2. ควบคุม กํากับ
ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานระดับเขต 
3.รวบรวมและ
วิเคราะห
สถานการณภาวะ
โภชนาการและ
สรุปผล   การ
ดําเนินงานสงเสรมิ    
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน 

1.ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสรมิ
เด็กวัยเรียนสูงดี     
สมสวน 
2.สัมมนาวิชาการ
สรางมลูคาพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน
สูผลงานเชิง
นวัตกรรม
ระดับประเทศ 
เครือขาย Smart 
Child 4.0 
3. ควบคุม กํากับ
ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานระดับเขต 
4.รวบรวมและ
วิเคราะห
สถานการณและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิ
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน 

1.นิเทศ ติดตาม 
เสรมิพลัง การ
ดําเนินงาน ในพ้ืนที่ 
2.รวบรวมและ
วิเคราะห
สถานการณภาวะ
โภชนาการและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานสงเสรมิ
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน ภาพรวม
ระดับประเทศ 
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
 

เขตสุขภาพ/ศอ. 

 

1.แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมให
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน  
2.มีการถายทอด
นโยบายและ
กิจกรรมสําคญัเพ่ือ
สงเสริม  เด็กวัย
เรียนสูงดี  สมสวน 

1.จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน 
2.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ

1.จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานสงเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน 
2.เขารวมสัมมนา
วิชาการสรางมูลคา
พัฒนาสุขภาพเด็ก   
วัยเรียนสูผลงานเชิง

1.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ
โภชนาการและผล
การดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน 
สูงดีสมสวน ราย 
ไตรมาส 
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กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ใหกับหนวยงาน
ระดับพ้ืนที่   
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
ขับเคลื่อนงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดีสมสวน 
4. ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ
โภชนาการและผล
การดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสวน         
รายไตรมาส 
5. รวบรวม 
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานระดับ
เขต สงสวนกลาง        
รายไตรมาส 

โภชนาการและผล
การดําเนินงาน
สงเสริมเด็ก  วัย
เรียนสูงดีสมสวน       
รายไตรมาส 
3. รวบรวม 
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานระดับ
เขต สงสวนกลาง 
รายไตรมาส 

นวัตกรรม
ระดับประเทศ 
เครือขาย Smart 
Child 4.0 
3.นิเทศ ติดตาม    
เสริมพลัง การ
ดําเนินงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
4.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ
โภชนาการและ     
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสวน           
รายไตรมาส 
5.รวบรวม 
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานระดับ
เขต สงสวนกลาง        
รายไตรมาส 

2.รวบรวม 
วิเคราะหและ
สรุปผลการ
ดําเนินงานระดับ
เขต สงสวนกลาง 
รายไตรมาส 
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
 

จังหวัด/อําเภอ/

ตําบล/ระบบบริการ 

1.ดําเนินงานตาม
นโยบายและ       
แนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริม
ใหเด็กวัยเรียน สูงดี
สมสวน 
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
ขับเคลื่อนงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน
สูงดี     สมสวน 
2.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล

1.ดําเนินงานตาม
นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงาน
สงเสริมใหเด็ก   วัย
เรียนสูงดีสมสวน 
2..ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ
โภชนาการและผล
การดําเนินงาน
สงเสริมเด็ก    วัย
เรียน  สูงดีสมสวน 
3.รวบรวมสรุปผล

1.ดําเนินงานตาม
นโยบายและ        
แนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริม
ใหเด็กวัยเรียนสูงดีสม
สวน 
2.นิเทศ ติดตาม             
เสรมิพลัง  
การดําเนินงาน 
 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
3.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ

1.ดําเนินงานตาม
นโยบาย และ
แนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริม
ใหเด็กวัยเรียน สูงดี
สมสวน 
2.ติดตาม ควบคุม
กํากับ ใหพ้ืนที่
รายงานขอมูล
สถานการณภาวะ
โภชนาการและผล
การดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน 
สูงดีสมสวน 
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กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สถานการณภาวะ
โภชนาการและ     
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสวน 
3.รวบรวมสรุปผล
การดําเนินงานสง
เขตสุขภาพ/ศูนย
อนามัย ทุกไตรมาส 

การดําเนินงานสง
เขตสุขภาพ/ศูนย
อนามัย ทุกไตรมาส 

โภชนาการและ     
ผลการดําเนินงาน
สงเสริมเด็กวัยเรียน  
สูงดีสมสวน 
4.รวบรวมสรุปผล
การดําเนินงานสง
เขตสุขภาพ/ศูนย
อนามัย ทุกไตรมาส 

3.รายงานผลการ
ดําเนินงานและ
ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย 
 
 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  สํานักโภชนาการ 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

1.นางพรเลขา บรรหาร
ศุภวาท 

นายแพทยชํานาญการ
พิเศษ 

โทร. 0 2590 4329 
โทรมือถือ 081 870 0012 
connectjaew@gmail.com 

ประเด็นที่ 1 และ 2 

 

2.น.ส.พรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการชํานาญการ
พิเศษ 
สํานักโภชนาการ 

โทร. 0 2590 4334 
โทรมือถือ 083 964 4060 
Pornwipa.dd@anamai.mail.g
o.th 

ประเด็นที่ 1 และ 2 

3.น.ส.ใจรัก  ลอย
สงเคราะห 

นักโภชนาการปฏิบัติการ 
สํานักโภชนาการ 

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

ประเด็นที่ 1 และ 2 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในเกณฑปกติขึน้ไป 

หมายเหตุ : ใชแนวทางการตรวจราชการเหมือนตัวช้ีวัดที่ 5 (IQ) 
 

สถานการณ 
กรมสุขภาพจิต ไดดําเนินการสํารวจ IQ ในเด็กไทยที่กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทั่วประเทศ 

โดยใชเครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) ซึง่เปนแบบทดสอบ
ทางสติปญญาที่เปนมาตรฐาน ใชวัดระดับสติปญญาในสวนของความสามารถทั่วไป (General intelligence หรือ 
g - factor) ซึ่งเปนความสามารถพ้ืนฐานของแตละบุคคลติดตัวมา ไมคอยสัมพันธกับสิ่งแวดลอม มีการใช
เครื่องมือดังกลาวในการสํารวจสติปญญาระดับชาติในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการสํารวจของประเทศไทย ใน
ป พ.ศ. 2554 โดยดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
มีเด็กไดรับการสํารวจ IQ ทั้งหมด 23,641 ราย พบวา เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 มีระดับสติปญญาเฉลี่ย 
(IQ) เทากับ 98.23 ถือเปนระดับสติปญญาที่อยูในเกณฑปกติ แตคอนไปทางตํ่ากวาคากลางของมาตรฐานสากล  
(IQ = 100) ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระดับสติปญญาเฉลี่ยเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ป 2559 จําแนกรายเขตสุขภาพ 
 
ที่มา : การสํารวจสถานการณระดับสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ในเด็กไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559 
 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ยังมีเด็กประถมศึกษาปที่ 1 ที่มี IQ ตํ่ากวาเกณฑปกติ (IQ < 90) 
อยูถึงรอยละ 31.81 (ไมควรเกินรอยละ 25) และยังมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีระดับสติปญญาอยูใน
เกณฑ บกพรอง (IQ < 70) อยูถึงรอยละ 5.8 ซึ่งสูงกวามาตรฐานสากล คือ ไมควรเกินรอยละ 2 และเปนที่นา
สังเกตวามีเด็กที่มีระดับสติปญญาอยูในเกณฑฉลาดมาก (IQ > 130) สูงถึงรอยละ 7.9 ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ระดับสติปญญาเฉลี่ยเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ป 2559  
ที่มา : การสํารวจสถานการณระดับสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ในเด็กไทยระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. ระบบการติดตาม กระตุนพัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ พัฒนาการลาชา  
2. เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ ไดรับการพัฒนาและดูแลชวยเหลืออยางตอเน่ือง  

 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1 ระบบการติดตาม กระตุนพัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ พัฒนาการลาชา  
เด็กไทยมีระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะในการ
พัฒนาและดูแลชวยเหลือเด็ก
ที่มีความฉลาดทางสติปญญา
ตํ่ากวาเกณฑแกบุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรทาง 
การศึกษา 

หลักสูตร/องคความรู 
ในการพัฒนาและดูแล
ชวยเหลือเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ 

บุคลากรสาธารณสุข 
บุคลากรทางการศึกษา 
มีความรูและทักษะ 
ในการพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือเด็ก   
ที่มีความฉลาดทาง
สติปญญาตํ่ากวา
เกณฑเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2 เด็กที่มีความฉลาดทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ ไดรับการพัฒนาและดูแล
ชวยเหลืออยางตอเน่ือง  
เด็กไทยมีระดับสติปญญา
เฉลี่ยไมตํ่ากวา 100 

- สื่อสารนโยบาย ความสําคญั 
แนวทางการดําเนินงาน การ
พัฒนาและดูแลชวยเหลือเด็ก
ที่มีความฉลาดทางสติปญญา
ตํ่ากวาเกณฑ 
- สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี 

- ระบบการติดตาม กระตุน
พัฒนาการ เด็กกลุมเสี่ยง/ 
พัฒนาการลาชา 
- รายงานผลการดูแล
ชวยเหลือเด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ 

เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญาตํ่ากวา
เกณฑไดรับการ
พัฒนาและดูแล
ชวยเหลืออยาง
ตอเน่ือง 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 15 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 30 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 45 

เด็กกลุมเสี่ยงไดรับ 
การติดตามกระตุน
พัฒนาการและดูแล

ตอเน่ืองดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน รอยละ 60 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต สาํนักยุทธศาสตร สถาบันราชานุกูล 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ ผูอํานวยการสถาบัน 
ราชานุกูล 

Tel. 0-2248-8900 ตอ 70902, 
70305 
Mobile 08-1860-5945 
e-mail : 
ampornbenja@yahoo.com. 

เด็กที่มีความฉลาด
ทางสติปญญา 
ตํ่ากวาเกณฑไดรับ
การพัฒนาและ
ดูแลชวยเหลือ
อยางตอเน่ือง  
เพ่ือนําไปสู
เด็กไทยมีระดับ
สติปญญาเฉลีย่ 
ไมตํ่ากวา 100 

พญ.จันทรอาภา สุขทัพภ  นายแพทยชํานาญการ
สถาบันราชานุกูล 

Tel. 0-2248-8900 ตอ70390   
Mobile 08-6788-9981 
e-mail : janarpar@gmail.com 

 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12ป ฟนดีไมมีผุ (cavity free) 

สถานการณสขุภาพชองปาก ป 2560 
จากขอมูลรายงาน HDC พบวาเด็กกลุมอายุ 3 ป ปราศจากฟนผุรอยละ 71.7  โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 

2 และ 11  นอยที่สุดตามลําดับ  สวนเด็กกลุมอายุ 12 ป ปราศจากฟนผุรอยละ 61.1  เด็ก 12 ปฟนดีไมมีผุ 
รอยละ 71.9 โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 11 และ 5 นอยที่สุดตามลําดับ  เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 มีปญหาโรค
ฟนผุสูงทั้งในเด็กอายุ 3 ป และ 12 ป   แมวารอยละเด็กอายุ 3ปปราศจากฟนผุและรอยละเด็กอายุ 12 ปฟนดี
ไมมีผุสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวคือ รอยละ 50 และ รอยละ 52 ตามลําดับ  ป   แตมีขอสังเกตวาขอมูลที่ได
จากรายงาน HDC ไดจากการความครอบคลุมตรวจฟนเด็กกลุมอายุ 3 ป และ 12 ป รอยละ 58 และ 41 
ตามลําดับ  ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการสํารวจระดับจังหวัดและระดับ 
ประเทศ ซึ่งอยูระหวางการประมวลผลตอไป   

สวนผลงานใหบริการสุขภาพชองปากเด็กกลุม 6-12 ปในป 2560 ไดรอยละ 56.6  ซึ่งตํ่ากวา
เปาหมาย ป 2560 ที่กําหนดรอยละ 60 แตก็สูงกวาผลงานป 2559 คือ รอยละ 46.9 เขตสุขภาพที่ 10 และ 
เขตสุขภาพที่ 7 ใหบริการสูงที่สุด คือ 69.9 และ 68.3 ตามลําดับ สวนเขตสุขภาพที่ 12, 4 และ 5  ใหบริการ
นอยที่สุด คือ รอยละ 46.9, 47.5 และ 47.1 ตามลําดับ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหเด็กปราศจากฟนผุ 
2. การควบคุมโรคในชองปากและลดการสญูเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
1.การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหเด็กปราศจากฟนผุ 
รอยละ 51 ของเด็กกลุม
อายุ 12ป ปราศจากฟนผุ 
(caries free)หรือเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 
 

1.เพ่ิมความครอบคลุมและ
เพ่ิมคุณภาพงานสงเสริม
ปองกันสุขภาพชองปาก 
2.สรางการมีสวนรวมกับ 
สพป./ภาคีเครือขาย ในการ
พัฒนาโมเดลโรงเรียนตนแบบ
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1.รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 
2.รวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับจังหวัด/ภาคี
เครือขาย 
3. 2.เย่ียมเสริมพลังโรงเรียน
กลุมเปาหมาย 
 
 

1.รอยละ 60 ของผู 
ปกครองเด็ก 0-2 ป
ไดรับการฝกแปรงฟน
โดยลงมือปฏิบัติ 
2.รอยละ 30 ของเด็ก
อายุ 6 ปไดรับการ
เคลือบหลุมรองฟน 
3.Sealant 
retentionรอยละ 80 
4.โรงเรยีนตนแบบ
ดานการสงเสริม
สุขภาพจังหวัดละ 1 
แหง 

2.การควบคุมโรคในชองปากและลดการสญูเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
รอยละ 54 ของเด็กกลุม
อายุ 0-12ป ฟนดีไมมีผุ 
(cavity free) 

เพ่ิมการเขาถึงบริการทันตก
รรมเพ่ือลดการสูญเสียฟนใน
กลุมอายุ 6-12ป 

รายงานจากระบบ 
Health Data Central 
กระทรวงสาธารณสุข 

1.รอยละ 60 ของ
เด็กอายุ6-12ปไดรับ
บริการทันตกรรม 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
3.ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 1.กํากับติดตามการจัดสิ่งแวด 

ลอมที่เอ้ือตอสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษารวมกับ
สพป. 
 

 

รายงานทส.02 1.รอยละ 75 ของ
โรงเรียนปลอด
นํ้าอัดลม ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและ
เครื่องด่ืมที่มีสวน 
ผสมของนํ้าตาลเกิน 
5% 

 2.สื่อสาร สรางความเขาใจ
แกอปท.ในมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

1.รวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับผูรับผิดชอบศพด.  
2.เยี่ยมเสริมพลังศพด.กลุม 
เปาหมาย 
 

2.ศพด.ตนแบบ
จังหวัดละ 1 แหง 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สวนกลาง 

- บูรณาการงานรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการและ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ  

- ถายทอดนโยบายและรวม
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานสงเสริมทันต-
สุขภาพแกศูนยอนามัยและ
จังหวัด  

- ประเมินผลโรงเรียนตนแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดีรวมกับ 
สพฐ.  

- ปรับปรุงระบบการ
ประมวลผลขอมูล HDC และ
การรายงานรวมกับกอง
บริหารการสาธารณสุข  

-  ถอดบทเรียนการสราง
กระบวนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นักเรียน 

- ขับเคลื่อนสรางการรับรู/
สนับสนุนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

-  จัดสัมมนาวิชาการ
สรางมูลคาการ
พัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนสูผลงานเชิง
นวัตกรรม
ระดับประเทศ  
“เครือขายโรงเรียน
เด็กไทยฟนดีสุขภาพดี 
ฉลาดแข็งแรง”  

-  พัฒนาศักยภาพ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม 
ศึกษา (สพป.) ในการ
กํากับติดตามการ
พัฒนาสุขภาพ
นักเรียน  

-  ประเมินโรงเรียน
ตนแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดีรวมกับ สพฐ. 

 

- ประเมินผลการ
ดําเนินงานจากขอมูล 
HDC และการสํารวจ
สุขภาพชองปากระดับ
จังหวัด 

- รายงานผลงาน 
- คืนขอมูลภาคีเครือขาย

และวางแผนพัฒนา
รวมกัน  
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- ขับเคลื่อนสรางการ

รับรู/สนับสนุน
มาตรฐานสถาน-
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ 

ศูนยอนามัย 
-  ประชุมถายทอดนโยบาย

เพ่ือพัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนจังหวัดและภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของ 

-  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และถอดบทเรียนการ
พัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน 

- รวมกับ สพป./สสจ. ใน
การพัฒนาโมเดลโรงเรียน
ตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพ 

-  จัดสัมมนาวิชาการสราง
มูลคาการพัฒนาสุขภาพเด็ก
วัยเรียนสูผลงานเชิง
นวัตกรรมระดับภาค 

-  สนับสนุนหนวยงานที่
เก่ียวของในการพัฒนาเด็ก
วัยเรียนใหมีความรอบรูดาน
สุขภาพ/ทักษะสุขภาพ 

-  เย่ียมเสริมพลัง นิเทศ
ติดตาม 

-  สนับสนุนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาเด็กวัยเรียนให
มีความรอบรูดาน
สุขภาพ/ทักษะ
สุขภาพ 

-  เยี่ยมเสริมพลัง 
นิเทศติดตาม 

- รายงานผลงาน 
- คืนขอมูลภาคี

เครือขายและ
วางแผนพัฒนา
รวมกัน  

 

จังหวัด / อําเภอ 
- นําเสนอขอมูลแก พชอ. 

เพ่ือสรางการรับรูและ
ตระหนักในการพัฒนา
สุขภาพชองปากเด็ก 

- ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
ไดแกมหัศจรรย 1000 วัน
แรกของชีวิต 

- รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.)กํากับติดตามและ
ขยายความครอบคลุมการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอ
สุขภาพในโรงเรียน รวมทั้ง
พัฒนาโมเดลโรงเรียน
ตนแบบดานการสงเสริม
สุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  สาธารณสุขและผูเกี่ยวของ

ในการดูแลสุขภาพชอง

- นิเทศ สนับสนุนการดําเนิน 
  งานใน รพ.สต  
- สุมประเมินการยึดติดของสาร

เคลือบหลุมรองฟน 
- ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน

และปรับปรุงการทํางาน 
- พชอ.รวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการ
นํามาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติมาใช
ในพ้ืนที่ 

 
 

- ประสานความรวมมือ
และคืนขอมูลสุขภาพ
ชองปากนักเรียนแก 
สพป. และโรงเรียน 

- สํารวจสุขภาพชอง
ปากเด็กวัยเรียนและ
ปจจัยเสี่ยงระดับ
อําเภอและจังหวัด 

 

- รายงานผานระบบ 
  รายงาน/การนิเทศ 
- ประเมินผลการ 
  ดําเนินงานป 2561 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ปากเด็ก 

- จัดระบบในการบริการ 
  ทันตกรรมเด็กใน WCC 

ศพด. และโรงเรียน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  สํานักทันตสาธารณสุข 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

ทพญ.กรกมล นิยม
ศิลป 

ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ
พิเศษ 
สํานักทันตสาธารณสุข 

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

 

ทพญ.กันยา  บุญ
ธรรม 

ตําแหนง ทันตแพทยชํานาญการ 
สํานักทันตสาธารณสุข 

Tel. 0-2590-4208 
Mobile : 08-1802-8978 
e-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 
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ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

สถานการณ 

• การต้ังครรภในวัยรุน 
จากขอมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 พบวา มีหญิงคลอดบุตรจํานวนทั้งสิ้น 666,207 ราย เปนการคลอด

จากแมวัยรุนอายุ 10-19 ป จํานวน 94,584 ราย คิดเปนรอยละ 14.2 ของการคลอดทั้งหมด 
 เปนแมวัยรุนอายุ 10-14 ป จาํนวน 2,746 ราย  
 เปนแมวัยรุนอายุ 15-19 ป จํานวน 91,838  ราย 

เทากับวาในแตละวันมีแมวัยรุนอายุ 10-19 ป คลอดบุตรจํานวน 259 ราย โดย 
 แมวัยรุนอายุ 10-14 ปคลอดบุตร 8 รายตอวัน 
 แมวัยรุนอายุ 15-19 ปคลอดบุตร 252 รายตอวัน 

จากสถิติการคลอดจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปรกครอง 
พบวาอัตราการคลอดในวัยรุน สูงสุดในพ.ศ. 2554-2555 และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
ดังน้ี  

- อัตราการคลอดของวัยรุนอายุ 10-14 ปตอประชากรหญิงอายุ 10-14 ป 1,000 คน มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเน่ืองในระยะ 5 ป ที่ผานมา ขอมูล พ.ศ. 2555-2559 เทากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5 
และ 1.4 ตามลําดับ โดยอัตราการคลอดในป 2559 เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวไมเกิน 1.4 
ตอประชากรหญิงอายุไมเกิน 10-14 ป 1,000 คน 

- อัตราการคลอดของวัยรุนอายุ 15-19 ปตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน น้ันพบวามี
แนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปที่ผานมาอัตราการคลอด พ.ศ. 2555-2559 เทากับ 53.4, 
51.2, 47.9, 44.8 และ 42.5 ตามลําดับ โดยอัตราการคลอดในป 2559  สูงกวาเปาหมายที่
กําหนดไวไมเกิน 42 ตอประชากรหญิงอายุไมเกิน 15-19 ป 1,000 คน 
 

ภาพที่ 1 อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ป พ.ศ. 2533-2559 
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ภาพที่ 2 อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 10-14 ป พ.ศ. 2546-2559 

 

• การต้ังครรภซ้ําในวัยรุน 
 

ภาพที่ 3 รอยละการคลอดซ้าํในวัยรุนอายนุอยกวา 20 ป พ.ศ. 2546-2559 
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วัยรุนอายุ 10-19 ปที่คลอดบุตรซ้ําหรือคลอดเปนครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 11,225 ราย หรือเทากับ
รอยละ 11.9 ของการคลอดบุตรในวัยรุน (ภาพที่ 3) สะทอนใหเห็นวาแมวัยรุนจํานวนหน่ึงไมไดรับบริการ
คุมกําเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะชวยใหยืดระยะหางของการมีบุตรคนตอไปไดนานถึง 3-5 ป 
นอกจากน้ีการติดตามขอมูลการต้ังครรภซ้ํา จากขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) ที่ใชในการ
ติดตามการต้ังครรภซ้ําที่รวมทั้งการคลอดและการแทง ในปที่ผานมา (พ.ศ. 2560) พบวามีวัยรุนอายุนอยกวา 
20 ป ต้ังครรภซ้ําสูงถึง รอยละ 16.9 (ภาพที่ 4)  
ภาพที่ 4 รอยละการต้ังครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา 20 ป จําแนกรายเขตสุขภาพ 

 
ภาพที่ 5 รอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ที่ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern 

Methods)หลังคลอดหรือหลังแทง 
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ภาพที่ 6 รอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ที่คุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร (หวง
อนามัย และยาฝงคุมกําเนิด) 

 
การคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรอืหลังแทง เทากับรอยละ 23.4 (ภาพที่ 
5) สวนรอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ที่คุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกาํเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร (หวงอนามัย และ
ยาฝงคุมกําเนิด) เทากับรอยละ 73.4 (ภาพที่ 6)  

• เครือขายและระบบบริการที่เปนมิตรกับวัยรุน 

ภาพที่ 7 รอยละของโรงพยาบาลทีผ่านเกณฑมาตรฐาน YFHS จําแนกรายเขตสุขภาพ 
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ภาพที่ 8 รอยละของอําเภอที่ผานเกณฑอําเภออนามัยการเจรญิพนัธุ จําแนกรายเขตสุขภาพ 

 

การดําเนินงานสําคัญในการสงเสริมใหบรรลเุปาหมายในเรื่องลดอัตราการต้ังครรภในวัยรุน คือการ

จัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและเยาชน ผลการดําเนินงานในปที่ผานมามีโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑมาตรฐาน YFHS รอยละ 80.46 (ภาพที่ 7) และอําเภอผานเกณฑอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุรอยละ 72.21 (ภาพที่ 8) เปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวใน พ.ศ. 2560 

ภาพที่ 9 จํานวนทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุนระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด และระดับพื้นที่ ปงบประมาณ 2559 

 

ที่มา : สํานักสงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
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ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

1. การผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภใน

วัยรุนในระดับเขตและระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภใน

วัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือขายตางๆ ในพ้ืนที่ 

2. การสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสขุภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth 

Friendly Health Services) อําเภออนามัยการเจริญพันธุ และทมีนักจัดการสุขภาพวัยรุน  

โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

3. การลดปญหาการต้ังครรภซ้ําในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน

ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนใน
ระดับเขตและระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือขายตางๆ ในพ้ืนที่ 
1. มีกลไกการทาํงานที่
เปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในเขต
สุขภาพ 
2. มีการดําเนินงาน
ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนอยางมี
ประสิทธิภาพ วัดผลได 
3. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ป 
ไมเกิน 40 ตอประชากร
หญิงอายุ 15-19 ป 
1,000 คน  
4. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ป 
ในระดับเขตลดลงตาม
เปาหมายของเขต
สุขภาพ 
 
  
 

1. เรงรัดและผลักดัน
การแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. สนับสนุนสงเสริม
การจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร  ใหได
ตามเปาหมายอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 
3. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุนในการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ 

1. ติดตามการแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนในระดับจังหวัด 
และผลที่เกิดจากการ
ประชุมดังกลาว 
3. ติดตามการบูรณา
การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุนของ
หนวยงานในระดับ
จังหวัด ทั้งหนวยงาน 5 
กระทรวงหลัก และ
หนวยงานภาคี
เครือขายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
4. ติดตามการรายงาน

1. มีคณะอนุกรรมการปองกันและ
แกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน
ในระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่ทําหนาที่
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
2. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภในวัยรุนใน
ระดับจังหวัด ปละ 2 ครั้ง 
3. มีการดําเนินงานที่สะทอนถึง
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
4.  มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุนระดับจังหวัด 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน

ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

ระดับจังหวัด 
4. สรางกลไกการ
ดําเนินงานที่มีการ
ประสานงานกับ
หนวยงาน 5 กระทรวง
หลักในระดับจังหวัด 
อยางตอเน่ืองจริงจัง 
5. สรางการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือใหวัยรุน
และครอบครัวเขาถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญ
พันธุในรูปแบบที่หลาย
หลายตรงตามความ
ตองการ 

ผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุนใน
ระดับจังหวัด  

2. การสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth 

Friendly Health Services: YFHS) อําเภออนามัยการเจริญพันธุ และทมีนักจัดการสุขภาพวัยรุน โดย

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

- โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑ 
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการมากกวารอย
ละ 85 
- อําเภอผานเกณฑการ
ประเมินอําเภออนามัย
การเจริญพันธุมากกวา
รอยละ 75 
- โรงพยาบาลที่ผาน
การเยี่ยมประเมิน ครบ 
3 ป มกีารดําเนินงานที่
ตอเน่ือง และมีคุณภาพ 
รอยละ 20 
 

1. สนับสนุนสงเสริมให
มีการพัฒนาศักยภาพ
ทีมเย่ียมเสรมิพลัง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ  
ระดับเขตและจังหวัด
อยางตอเน่ือง ผาน
กลไกของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ 
2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการ

1. การติดตามการสราง
เสริมความเขาใจใน
หลักการและแนว
ทางการดําเนินงาน 
YFHS  และอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ
ใหแกคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ เพ่ือให
เกิดการบูรณาการงาน
ในระดับอําเภอไดอยาง 
เปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ติดตามผลการ
สงเสริมและผลักดัน 
งาน YFHS และอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ

1. มีบริการสขุภาพที่เปนมิตร มี
คุณภาพ และจดับริการไดตรง
ปญหาและความตองการของวัยรุน 
ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
2. วัยรุนและเยาวชนสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพและอนามัย
การเจริญพันธุไดอยางทั่วถึง ตรง
ตามความตองการ 
3. มีเครือขายการดําเนินงานดาน
อนามัยการเจริญพันธุ และการ
ประสานการดําเนินงานระหวาง
สถานบริการสาธารณสุข 
ครอบครัว /ชุมชน และ
สถานศึกษาอยางสอดคลอง มี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน

ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

 สาธารณสุขระดับตางๆ 
เพ่ือเอ้ือใหวัยรุนและ
เยาวชนเขาถึงบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
ตรงกับความตองการ 
3. กระตุนและสงเสริม
ใหโรงพยาบาลมีการ
ดําเนินการและพัฒนา
ใหผานเกณฑมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
4. สนับสนุนให รพ.สต.
มีแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินงานการจัด 
YFHS  
5. ผสานความรวมมือ 
ระหวางศูนยอนามัย 
สคร.ศูนยสุขภาพจิต
และ สสจ.เพ่ือเย่ียม
เสริมพลังโรงพยาบาล
ในเขตรับผิดชอบให
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการรวมกับ
เกณฑอําเภออนามัย
การเจริญพันธุ 
6 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู และถอด
บทเรียนการจัดบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรตาม
มาตรฐาน YFHS (ฉบับ
บูรณาการ) และอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ 

ไปสูแผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ   
3. ติดตามผลการผล
การประเมินรับรอง
โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามเกณฑ
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการ และการ
รับรองอําเภออนามัย
การเจริญพันธุ       
4. การเยี่ยมเสริมพลัง
และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูในระดับเขตและ
จังหวัด 
 

ในระดับอําเภออยางเปนระบบ 
รอบดาน  
5.ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส
และปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวัยรุนลดลง 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน

ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

ทีมนักจัดการสขุภาพ

วัยรุน (Teen 

Manager)ระดับ

อําเภอ/ตําบล ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ 

เขตสุขภาพละ 2 

อําเภอ อําเภอละ 40 

คน 

ขยายทีมนักจัดการ

สุขภาพวัยรุน (Teen 

Manager) ระดับเขต

สุขภาพ/จังหวัด สู

ระดับอําเภอ/ตําบล 

ติดตามผลการ

ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพทีมนักจัดการ

สุขภาพวัยรุน (Teen 

Manager) ระดับ

อําเภอ/ตําบล 

มีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน 

(Teen Manager) ในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานดูแล

สุขภาพวัยรุนแบบบูรณาการใน

ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/

ตําบล 

3. การลดปญหาการต้ังครรภซ้ําในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 

การต้ังครรภซ้ําในวัยรุน

อายุตํ่ากวา 20 ป ไม

เกิน รอยละ 16 

-สงเสริมใหวัยรุน และ

ครอบครัวมีความรูและ

ทัศนคติที่ดีตอการ

คุมกําเนิดหลังคลอด

หรือหลังแทง 

-สงเสริมการเขาถึงสิทธิ

การคุมกําเนิดหลัง

คลอดหรือหลังแทงดวย

วิธีกึ่งถาวร  (ภายใน 6 

สัปดาหหลังคลอด/หลัง

แทง) 

-มีการสงเสริม

สนับสนุนใหบุคคลากร

ผูใหบริการมคีวามรู

และทักษะการ

คุมกําเนิดดวยวิธีกึ่ง

ถาวรอยางตอเน่ือง 

และเพียงพอสําหรับ

การจัดบริการในพ้ีนที่ 

-การตรวจสอบปญหา

ในดานระบบการสํารอง

เวชภัณฑคุมกําเนิดชนิด

- อัตราการเขาถึง

บริการคุมกําเนิดหลัง

คลอดหรือหลังแทงดวย

วิธีสมัยใหมทุกวิธี 

-อัตราการไดรับบริการ

คุมกําเนิดหลังคลอด

หรือหลังแทงดวยวิธี

คุมกําเนิดกึ่งถาวร 

-การบันทึกและติดตาม

ผลการบันทึกขอมูล

การการใหบรกิาร

คุมกําเนิดหลังคลอด

หรือหลังแทงในระบบ 

Health data center 

(HDC) ใหถูกตอง

ครบถวน 

 

-วัยรุนหลังคลอดหรือหลังแทงทุก

รายไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธี

สมัยใหม โดยเนนวิธีการคุมกําเนิด

ชนิดกึ่งถาวร  

- ระบบขอมูลการรายงานผลการ

ใหบริการคุมกาํเนิดหลังคลอดหรือ

หลังแทงในกลุมวัยรุนมีความ

ถูกตองครบถวน ทันเวลา 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน

ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

กึ่งถาวร และพัฒนา

ระบบบริหารจัดการใน

พ้ืนที่ เพ่ือใหมีเวชภัณฑ

สําหรับการคุมกําเนิด

อยางเพียงพอตอความ

ตองการของวัยรุนอายุ

ตํ่ากวา 20 ปที่มารับ

บริการ 

 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็น/สวนที่
รับผิดชอบ 

นายแพทยบุญฤทธ์ิ สุข
รัตน  
 
 
นายแพทยประวิช ชว
ชลาศัย 
 
 
 
นางณิชารัศม ปญจ
จิตราพัฒน  

นายแพทยเช่ียวชาญ 
 
 
 
นายแพทยชํานาญการ
พิเศษ 
 
 
 
นักวิชการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 

0 2590 4242 
 
 
 
0 2590 4239 
 
 
 
 
0 2590 4238  

การผลักดันและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ต้ังครรภในวัยรุนใน
ระดับเขตและระดับ
จังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และ
ภาคีเครือขายตางๆ ใน
พ้ืนที ่

นางประกายดาว 
พรหมประพัฒน  
 
 
นางอรอุมา  ทางดี 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

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

การสงเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดบริการสุขภาพที่
เปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services: YFHS) 
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็น/สวนที่
รับผิดชอบ 

อําเภออนามัยการเจริญ
พันธุ และทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุน โดย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

นางสาวพัชรีวรรณ 
เจนสาริกรณ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 
 

 การลดปญหาการ
ต้ังครรภซ้ําในวัยรุนอายุ
นอยกวา 20 ป 

นางปยะรัตน เอ่ียมคง นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
 

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

ขอมูลการรายงานผล
การดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ทีส่ําคัญและจําเปนไดตามดุลยพนิิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของประชาชนวัยทาํงานอายุ 30-44 ปมีคาดัชนมีวลกายปกติ 

สถานการณ 
        ผลคาดัชนีมวลกายของประชากรวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายกายปกติรายเดือน ภาพรวม
ของประเทศ จากขอมูลของ Health data center ต้ังแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 2560 พบวา 
แนวโนมของคาดัชนีมวลกายเพ่ิมสูงขึ้นไมมากนักคือประมาณรอยละ 0.1 รายละเอียดตามแผนภูมิแทงที่ 1 และ
เมื่อพิจาณาผลดัชนีมวลกายของประชากรวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีดัชนีมวลกายกายปกติ รายเขตสุขภาพ
ต้ังแตป 2557-2560 พบวา เขตสุขภาพที่มีแนวโนมดัชนีมวลกายของประชากรวัยทํางานอายุ 30-44 ป ลดลง 
คือ เขตสุขภาพที่ 1  5  6  10 และ 12 แตมีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโนมสูงขึ้นจากป 2559 แลวสูงขึ้นในป 2560 
คือ เขตสุขภาพที่ 2 (เพ่ิมขึ้นจาก 45.13 เปน 46.04)  เขตสุขภาพที่ 3 (เพ่ิมขึ้นจาก 49.09 เปน 50.92) เขต
สุขภาพที่ 4 (เพ่ิมขึ้นจาก 52.78 เปน 53.52) เขตสุขภาพที่ 7 (เพ่ิมขึ้นจาก 55.71 เปน 55.93) เขตสุขภาพที่ 8 
(เพ่ิมขึ้นจาก 55.16 เปน 53.67) เขตสุขภาพที่ 9 (เพ่ิมขึ้นจาก 50.50 เปน 53.66) เขตสุขภาพที่ 11 (เพ่ิมขึ้นจาก 
47.02 เปน 47.13) รายละเอียดตามแผนภูมิแทงที่ 2 
แผนภูมิแทงที่ 1  ผลคาดัชนีมวลกายของประชากรวัยทํางานอายุ 30-44 ปมีดัชนีมวลกายกายปกติ                 

                      ต้ังแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 

 

ที่มา : ขอมลูจาก Health Data Center   

ขอมูลเดือนตุลาคม เปนขอมลู ณ วันที ่12 ตุลาคม 2560 
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แผนภูมิแทงที ่2 ผลคาดัชนีมวลกายของประชากรวัยทํางานอายุ 30-44 ปมีดัชนีมวลกายกายปกติ                      

                     ป 2557-2560 

 

ที่มา : ขอมลูจาก Health Data Center  

ขอมูลป 2560 เปนขอมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. การขับเคลือ่นการดําเนินงานรอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป มคีาดัชนีมวลกายปกติผาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคโดยชุมชนมีสวนรวม/สถาน
ประกอบการ โรงงาน อยางนอยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมนีวัตกรรมชุมชน/องคกร อยางนอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงานรอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ป 
มีคาดัชนีมวลกายปกติผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
รอยละของประชาชนวัย
ทํางานอายุ 30-44  ปมี
คาดัชนีมวลกายปกติ 

การขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ผานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) 

1.คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ    
มีบทบาทหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
รอยละของประชาชนวัย
ทํางาน มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 
2.พชอ.มีแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลใน
ประเด็นเพ่ือใหประชาชนวัย

ประชาชนวัยทํางาน
อายุ 30-44 ปมีคา
ดัชนีมวลกายปกติ 
รอยละ 55 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ทํางาน มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 
3.มีการดําเนินงานตาม
ประเด็นเพ่ือใหประชาชนวัย
ทํางานมีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 
4.มีการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลดูแนวโนม
ของคาดัชนีมวลกายระดับ
พ้ืนที ่

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2. จังหวัดมีรูปแบบการดําเนินงานสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงค
โดยชุมชนมีสวนรวม/สถานประกอบการ โรงงาน อยางนอยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมนีวัตกรรมชุมชน/องคกร 
อยางนอยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
จังหวัดมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม/สถานประกอบการ 
โรงงาน อยางนอยจังหวัด
ละ 1 รูปแบบและมี
นวัตกรรมชุมชน/องคกร 
อยางนอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

การดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อยางนอยจังหวัดละ 
1 รูปแบบและมีนวัตกรรม
ชุมชน/องคกร อยางนอย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 

จังหวัดมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อยางนอยจังหวัดละ 
1 รูปแบบและมีนวัตกรรม
ชุมชน/องคกร อยางนอย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 

1. จังหวัดมีรูปแบบ
การดําเนินงาน
สงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค
โดยชุมชนมีสวนรวม/
สถานประกอบการ  
โรงงาน อยางนอย
จังหวัดละ 1 รูปแบบ 
2. มีนวัตกรรม
ชุมชน/องคกร อยาง
นอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 
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Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

-คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ    
มีบทบาทหนาที่ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
รอยละของประชาชนวัย
ทํางาน มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 
-วิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลดูแนวโนมของคาดัชนี
มวลกายระดับพ้ืนที่ เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานใน
จังหวัด 
 
 

-พชอ.มีแผนการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลใน
ประเด็นเพ่ือใหประชาชนวัย
ทํางาน มีคาดัชนีมวลกาย
ปกติ 
-จังหวัดมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อยางนอยจังหวัดละ 
1 รูปแบบ 

-มีการดําเนินงานตาม
ประเด็นเพ่ือให
ประชาชนวัยทํางานมีคา
ดัชนีมวลกายปกติ 
-เยี่ยมเสริมพลงัและ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
-มีนวัตกรรมชุมชน/
องคกร อยางนอยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง 

-วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลดู
แนวโนมของคาดัชนี
มวลกายระดับพ้ืนที ่
-ประเมินผลรปูแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/
องคกร 

มาตรการที่ใชในการดําเนินงานป 2560 และ 2561 คือ PIRAB   

ป 2560 มาตรการสาํคญั (PIRAB)  :  

(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P: 1. กรมอนามัยรวมกับภาคีเครือขาย (ภายในกระทรวงสธ.: สป.-กรมพ.-กรมสบส.-กรมคร.–อย. กระทรวงที่
เกี่ยวของ: พม. มท. ศธ. อก. พณ. ) 
    2. กรมอนามัยรวมกับเครอืขายในระดับพ้ืนที่ คือ ศูนยอนามัยในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพ้ืนที่ 
และสรางผูนําสุขภาพ (Health Leader) 

I:  1. ประสานแหลงเงินทุน (สสส./สปสช./พม./เทศบาล อปท./เอกชน/ชุมชน) เพ่ือสงเสริมประชาชนวัย
ทํางานใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  
   2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝาระวังดานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของวัยทํางานเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลโดยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการKISS ในการเช่ือมโยงกับระบบ HDC (ดําเนินการใน
จังหวัดนํารอง 4 จังหวัด) 

R: พ้ืนที่มีความสามารถในการควบคุม กํากับใหกลุมเปาหมายไดปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เขาถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การดําเนินชีวิตประจําวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เขาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี (Environmental health) 

A: สื่อสารความรูรอบดานสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน ผาน line, Infographic  สําหรับ 
Ground war สื่อสารโดยสื่อบุคคล เชน จนท.สธ. (coacher) ผูนําดานสุขภาพ (health leader) ชวยกระจาย
ความรูพฤติกรรมที่พึงประสงคจนดูแล ควบคุมใหปฏิบัติไดถูกตองจนมีดัชนีมวลกายปกติและมีสขุภาพดี 
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B: 1. พัฒนาศกัยภาพผูรับผิดชอบดานสุขภาพทั้งในหนวยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เปนพ่ีเลี้ยงหรือครู ก ไปขยายผลอบรมผูนําสุขภาพหรือแกนนําพัฒนาสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค เพ่ือใหคนไทยหุนดี สุขภาพดี 
   2. สรางเสริมศักยภาพผูนําสุขภาพ (health leader) เพ่ือไปกระตุนช้ีนํา ใหประชาชนวัยทํางานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคและสรางโอกาสใหเกิดขอตกลง/วัฒนธรรมองคกรหรือนโยบายสาธารณะ 3 ดานในพ้ืนที่  
หรือองคกร 

ป 2561 มาตรการสาํคญั (PIRAB)  :  

(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 

P: 1. กรมอนามัยรวมกับภาคีเครือขาย 4 กระทรวงหลักทีเ่กี่ยวของในการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Healthy 
eating, Active living, Environmental health) ไดแก : รง. พม. มท. และ สธ.  

    2. กรมอนามัยรวมกับเครอืขายในระดับพ้ืนที่ คือ สถานประกอบการ โรงงาน ในการสงเสริมสขุภาพ
ประชาชนวัยทํางาน 

I:  1. ประสานแหลงเงินทุน (สสส./สปสช./พม./เทศบาล อปท./เอกชน/ชุมชน) เพ่ือสงเสริมประชาชนวัย
ทํางานใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค  

2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝาระวังดานพฤติกรรมสุขภาพทีพึ่งประสงคของวัยทํางานเพ่ือจัดทํา
ฐานขอมูลโดยประสานความรวมมือกับคณะกรรมการKISS ในการเช่ือมโยงกับระบบ HDC (ขยายผลจาก ป 
2560 โดยป 2561 จะดําเนินการศูนยอนามัยละ 1 จังหวัด) 

R: 1. พ้ืนที่มีความสามารถในการควบคุม กาํกับใหกลุมเปาหมายไดปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เขาถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การดําเนินชีวิตประจําวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เขาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพดี (Environmental health) 

   2. สวนกลางมีการเยี่ยมเสริมพลังการดําเนินงานการสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค ของประชาชนวัย
ทํางาน ศูนยอนามัยละ 1 จังหวัด 

A: สื่อสารความรูรอบดานสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน ผานสื่อสาธารณะวงกวาง TV/ line/ 
Facebook/ Youtube/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพตางๆ โดยใช คลิปวีดีโอ Infographic สําหรับ Ground war สื่อสาร
โดยสื่อบุคคล เชน จนท.สธ.(coacher) ผูนําดานสุขภาพ (health leder) ชวยกระจายความรูพฤติกรรมที่พึง
ประสงคจนดูแล ควบคุมใหปฏิบัติไดถูกตองจนมีดัชนีมวลกายปกติและมสีุขภาพดี 

B: แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และการดําเนินงานพัฒนา
นโยบายสาธารณะ  (Healthy eating, Active living, Environmental health) ทั้งในระดับสวนกลางและ
ระดับพ้ืนที่ 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย สํานักโภชนาการ 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานัก/กอง              
สํานักโภชนาการ 

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

1. การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรอยละของ
ประชาชนวัยทํางานอายุ 
30-44 ป มีคาดัชนีมวล
กายปกติผาน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม อยางนอยจังหวัด
ละ 1 รูปแบบและมี
นวัตกรรมชุมชน/องคกร 
อยางนอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

วิภาศรี  สุวรรณผล ตําแหนง  นักโภชนาการ
ปฏิบัติการ 
สํานัก/กอง   
สํานักโภชนาการ 

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

1. การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรอยละของ
ประชาชนวัยทํางานอายุ 
30-44 ป มีคาดัชนีมวล
กายปกติผาน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโดยชุมชนมีสวน
รวม อยางนอยจังหวัด
ละ 1 รูปแบบและมี
นวัตกรรมชุมชน/องคกร 
อยางนอยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 
 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 586 | P a g e  



ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสขุภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผานเกณฑ 

สถานการณ 
              รัฐบาลใหความสําคัญกับการที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ และมีนโยบายดานการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุทุกกลุมวัยอยางตอเน่ือง โดยพบวาประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นจาก 4 ลานคน (รอยละ 6.8)        
ในป 2537 เปน 10 ลานคน (รอยละ 14.9 ) ในป 2557 และคาดวาจะเพ่ิมเปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) 
ในป 2583 และในป 2558 กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการประเมินคัดกรองผูสูงอายุ จํานวน 6,394,022 คน 
พบวา กลุมผูสูงอายุติดสังคมประมาณ 5 ลานคน หรือรอยละ 79 และเปนผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง กลุมติดบาน 
ติดเตียง จําเปนตองสนับสนุนบริการดานสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ลานคนหรือรอยละ 21 ในป 2559 
– 2560 รัฐบาลไดมุงมั่นในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุมติดบาน และกลุมติดเตียง โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือทําอยางไรจะปองกันไมใหผูสูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บปวยจนตองอยูในภาวะพ่ึงพิง และทํา
อยางไรผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิงจะไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ดังน้ัน รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมจาก งบเหมาจายรายหัวปกติ จํานวน 600 ลานบาท ใหแกสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) สําหรับผูสูงอายุกลุมน้ี เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดบริการทางการแพทย บริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค บริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยใหแกผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงตามชุดสิทธิประโยชน โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขรวมกับสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม
ดําเนินการเปาหมายการดําเนินงานในป 2559 คือ ผูสูงอายุกลุมที่มีภาวะพ่ึงพิงจํานวน 100,000 ราย ในพ้ืนที่ 
1,000 ตําบลในทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และในป 2560 ไดเพ่ิมเปาหมายผูสูงอายุกลุมที่มีภาวะพ่ึงพิง
จํานวน 150,000 ราย ในพ้ืนที่ 5,000 ตําบลในทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมอนามัย มีพันธะกิจ ในการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและย่ังยืนโดยมีเปาหมาย 
“ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือขาย และเจาหนาที่มีความสุข ระบบอนามัยย่ังยืน” เพ่ือลดคาใชจายดาน
บริการสุขภาพลงอยางย่ังยืน ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และ
ฟนฟูสุขภาพในชุมชน อยางทั่วถึง เทาเทียม เสริมสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ เพ่ือคนไทยมี
สุขภาวะที่ดี 

  ในปจจุบันพ้ืนที่ตําบลทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 7,255 ตําบล แตการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ต้ังแต ป พ.ศ. 2559 จนถึง
ปจจุบัน พบวา มีจํานวนตําบลที่เขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,512 ตําบลและสามารถดําเนินงานผานเกณฑ
ตําบล Long Term Care มีจํานวนทั้งสิ้น 3,718 ตําบลคิดเปนรอยละ 82.4 ซึ่งในตําบลในโครงการ มีจํานวน
ผูสูงอายุ เปาหมายที่มีภาวะพ่ึงจํานวน 150,000 คน และไดรับการดูแลตามโครงการฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 
172,078 คน คิดเปนรอยละ 98.63 มีการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการเปนผูดูแลผูสูงอายุที่
มีปญหาดานสุขภาพและมีภาวะพ่ึงพิง โดยผลิต Care Manager ที่ผานหลักสูตรผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ 
(Care Manager) เปาหมาย จํานวน 4,500 คน แตปจจุบันสามารถผลิตไดถึง 7,391 คน (มากกวารอยละ 
100) ผลิต Caregiver เปาหมาย 18,000 คน ผลิต ได 23,920 คน (มากกวารอยละ 100) นอกจากน้ีในการ
ดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนมีสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญในการดูแลผูสูงอายุ
ใหเปนองคประกอบที่สําคัญ คือ การวางแผนการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล (Care Plan) เพ่ือเกิดการดูแล
ผูสูงอายุแบบมีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ โดยมี Care Manager และ Caregiver 
รวมกันดูแลผูสูงอายุโดยการจัดทํา Care Plan ในการดูแลผูสูงอายุรายบุคคล ปจจุบันพ้ืนที่สามารถจัดทํา 
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Care Plan เพ่ือดูแลผูสูงอายุโดยมีเปาหมายจํานวน 172,078 คน ในป พ.ศ. 2559 - 2560 จัดทํา Care Plan 
ได จํานวน 140,577 คน คิดเปนรอยละ 81.6 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน :  

     เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน : รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long                                           
Term Care) ในชุมชนผานเกณฑ  
รอยละของตําบล
ที่มีระบบการ
สงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน ผานเกณฑ       
รอยละ 60 

PIRAB :  
P: ใชกลไกคณะกรรมการรวม สธ 
และ สปสช. “ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC ” ในสวนกลางและ
คณะกรรมการดําเนินงานในระดับ
พ้ืนที่  กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
และกลไกชมรมผูสูงอายุคุณภาพ 
 I :  ประสานแหลงเงินทุน (สปสช. 
สสส. องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
เพ่ือสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชน 
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
และแนวทางการจายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน และมาตรฐาน การ
ดูแลผูสูงอายุ 
A : สรางชองทางการสื่อสาร
สาธารณะที่ประชาชนเขาถึงไดงาย 
รวมกับเครือขาย เพ่ือสนับสนุน “ 
สังคมไทยเปนสังคมแหงความ
กตัญู รูคุณ ไมทอดทิ้งผูสูงอายุ ” 
B:  พัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว ( Long 
Term Care )  โดยใชหลักการ 3 S 
( Thai Active Aging : Strong , 
Social and Security ) การผลิต 
Care manager, Caregiver ,อสค. 
และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก 
สปสช. 

1. พ้ืนที่จังหวัด รายงาน 

ทาง   E-mail หรือระบบ

การรายงานขอมูล Long 

Term Care ใหกับศูนย

อนามัยที่ 1-12/ สถาบัน

พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

ตามรอบการรายงาน 3, 6, 

9, 12 เดือน 

2. ศูนยอนามัยที่ 1-12/ 
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมือง รายงานขอมูลใหสํานัก
อนามัยผูสูงอายุ (หนวยงาน
เจาภาพหลัก) ตามรอบการ
รายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

   1) มีนวัตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพและการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวอยางนอย 
1 นวัตกรรม /1 เขตสุขภาพ 
   2) มีการจัดเวทีเพ่ือ
เผยแพรนวัตกรรมและขยาย
ผลการดําเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ/จังหวัด    
    3) มผีลการดําเนินงาน
จัดอบรมผูจัดการดูแล
ผูสูงอายุ (Care manager) 
ไมนอยกวารอยละ 95 
    4) มผีลการดําเนินการ
จัดอบรมผูดูแลชวยเหลือ
ผูสูงอายุ (Caregiver) 
ไมนอยกวารอยละ 90 
    5) มผีลการจัดทํา
แผนการดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan) (ทั้ง
ผูสูงอายุรายเกาและ
ผูสูงอายุรายใหม) ไมนอย
กวารอยละ 90 
    6) มีตําบล Long Term 
Care ผานเกณฑรอยละ 60 
7. ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค รอย
ละ 50  
8. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนา
ทักษะกายใจ รอยละ 80  
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Small Success 

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

สวนกลาง 1) มีผลการ
ประเมินทบทวน
สถานการณการ
ดําเนินงาน 
สงเสริมสุขภาพ 
อนามัย
สิ่งแวดลอม 
มาตรการและ
กฎหมาย ในการ
ดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว และช้ีแจง
ประสาน
หนวยงาน ภาคี
เครือขาย เพ่ือวาง
แผนการ
ดําเนินงาน  
2) พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี   
เครือขายในการ
สงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ ทุก
ระดับ ทั้ง
สวนกลาง/ เขต
สุขภาพ/ ระดับ
จังหวัด 
3) มีคูมือ
มาตรฐาน/ 
แนวทางการ 
ดําเนินงาน 

1) มี
คณะกรรมการ
รวม สธ และ 
สปสช. 
“คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC” 
ในสวนกลางและ
คณะกรรมการ 
ดําเนินงานใน
ระดับพ้ืนที่  
 2) มีระบบขอมูล
การดําเนินงาน 
Long Term 
Care และมีระบบ
ฐานขอมูลทีใ่ช 
งานได 
 

1) มีการติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลังและ
มีรายงาน
ขอเสนอแนะจาก
การเยี่ยมเสริมพลัง
และสรุปบทเรยีน
การดําเนินงานรอบ   
6 เดือนแรก เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 

2) มีรายงานผลการ
สนับสนุนเงินทนุ/
งบประมาณ 
(สปสช. สสส. 
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) เพ่ือ
สนับสนุนการดูแล
ผูสูงอายุในชุมชน 

 

1) มีนวัตกรรมการ 
สงเสริมสุขภาพดูแล 
ผูสูงอายุระยะยาว 
อยางนอย 1 
นวัตกรรม  
2) มีรายงานผลจาก
การจัดเวทีเพ่ือเผยแพร
นวัตกรรมและขยายผล
การดําเนินงาน 
 

เขตสุขภาพ 
สสจ./รพศ./รพท.  
ระดับอําเภอ 
 พชอ/DHS/พ้ืนที่  
 

1) มีผลการ
ประเมินทบทวน
สถานการณการ
ดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ 
อนามัย

1) มีผลการ
ดําเนินการจัด
อบรมผูดูแล
ผูสูงอายุ 
(Caregiver) 
ไมนอยกวา        

1) มีการติดตาม 
เยี่ยมเสริมพลังและมี
รายงานขอเสนอแนะ
จากการเยี่ยมเสริม
พลังและสรุป
บทเรียนการ

1) มีนวัตกรรมการ
สงเสริมสุขภาพและ
การดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวอยางนอย 1 
นวัตกรรม 
2) มีตําบล Long 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สิ่งแวดลอม ใน
การดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว และ
ช้ีแจงประสาน
หนวยงาน ภาคี
เครือขาย เพ่ือวาง
แผนการ
ดําเนินงานใน
ระดับเขตสุขภาพ  
2) พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี   
เครือขาย และ
ชมรมผูสูงอายุ ใน
การจัดกิจกรรม
การสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ 
ในเขตสุขภาพ 
จังหวัด และ 
พ้ืนที่  
3) มีผูผานการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
ทีมประเมิน อยาง
นอยศูนยอนามัย
ละ 2 คน  
4) มีการจัดอบรม
ผูจัดการดูแล
ผูสูงอายุ (Care 
manager) ไม
นอยกวารอยละ 
80 และรายงาน
ผล 

รอยละ 50  
2) มรีายงานผล
ขอมูลตามไตร
มาส  
3) มีการ
สนับสนุนและ
ควบคุม กํากับให
พ้ืนที่ดําเนินการ
จัดทําแผนการ
ดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล (Care 
Plan)  
(ทั้งผูสูงอายุราย
เกาและผูสูงอายุ
รายใหม) ไมนอย
กวารอยละ 50 
 
4)มีตําบล Long 
Term Care ผาน
เกณฑ ไมนอย
กวารอยละ 30 
 

ดําเนินงานรอบ 6 
เดือนแรก เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 
2) มีผลการ
ดําเนินงานจัดอบรม
ผูจัดการ 
ดูแลผูสูงอายุ (Care 
manager) 
ไมนอยกวารอยละ 
95 
3) มีผลการ
ดําเนินการจัดอบรม
ผูดูแล 
ชวยเหลือผูสูงอายุ 
(Caregiver) 
ไมนอยกวารอยละ 
90 
 

Term Care ผาน
เกณฑไมนอยกวารอย
ละ 50  
3) มีรายงานผลจาก
การจัดเวทีเพ่ือเผยแพร
นวัตกรรมและขยายผล
การดําเนินงานใน
ระดับเขตสุขภาพ 
4) มีตําบล Long 
Term Care ผาน
เกณฑ 
รอยละ 60  
5) มีผลการจัดทํา
แผนการดูแลผูสูงอายุ
รายบุคคล (Care 
Plan) 
(ทั้งผูสูงอายุรายเกา
และผูสูงอายุรายใหม) 
ไมนอยกวารอยละ 90 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  สํานักอนามัยผูสูงอายุ 

ผูรับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 

/e-mail address 
ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทยวชิระ  เพ็ง
จันทร            

ตําแหนง อธิบดีกรม
อนามัย 

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

ผูกํากับตัวช้ีวัด  

นายแพทยอรรถพล   
แกวสัมฤทธ์ิ     

ตําแหนง รองอธิบดี
กรมอนามัย           

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

ผูกํากับตัวช้ีวัด 

นายแพทยกิตติ  ลาภ
สมบัติศิริ         

ตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ 
กรมอนามัย            

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

ผูใหขอมลูทางวิชาการ  

 นางวิมล บานพวน                       
     

รองผูอํานวยการสํานัก
อนามัยผูสูงอายุ กรม
อนามัย                       

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

ผูใหขอมลูทางวิชาการ  
 

นางอรวรรณี  
 อนันตรสุชาติ     

กลุมบริหารยุทธศาสตร 
สํานักอนามัยผูสูงอายุ   

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

ผูประสานงานตัวช้ีวัด/
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของ Healthy Ageing 

สถานการณ 
สถานการณ สภาพปญหา ขอมูลที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ ดานโครงสรางประชากรผูสูงอายุ

พบวาปจจุบันประเทศไทย มีประชากร 64.5 ลานคน มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้น 11.48 ลานคน คิด
เปน 17.36 % ของประชากรรวม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, มิเตอรประเทศไทย 
Thailandometers, 13 พฤศจิกายน 2560.) โดยการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากรของประเทศไทยที่
ผานมา พบวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเปนลําดับ โดยอัตราของประชากรผูสูงอายุไทยมีสัดสวนเพ่ิมขึ้น
อยางกาวกระโดด และคาดการณวาในป 2568 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุเกินกวารอยละ 20 (14.4 ลานคน) 
น่ันหมายถึงวา ประเทศไทยไดเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society) 

  ขอมูลดานสุขภาพผูสูงอายุ จากผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2559 พบวา รอยละของผูสูงอายุ
ที่ไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ โดยรอยละ 80.12ไดรับการคัดกรอง ADL รอยละ 40.22 ไดรับคัดกรอง
โรคและปญหาสําคัญ ไดแก เบาหวาน ความดัน ฟน สายตา และ รอยละ 26.87 ไดรับการคัดกรอง Geriatric 
Syndromes และผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 จากอัตรา
ความชุกของผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ดวยการประเมิน MMSE) คือรอยละ 8.1 อัตราความชุก
ของผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกลม เทากับรอยละ 25.7 (ประเมินดวย Time get and go test) และ รอย
ละ 88.6 ของผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน (ไมมีขอจํากัดในการทํา
กิจวัตรฯพ้ืนฐาน ในสวนของระบบการจัดบริการสุขภาพพบวา มีการนํารองดําเนินการจัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แหง ของ 12 เขตสุขภาพ  

ในดานปญหาดานสังคมพบวาอัตราการพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุตอคนวัยทํางานของ
ประเทศไทย เมื่อป พ.ศ.2543 เปน 14.3 และโดยการคาดการณพบวาจะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเปน 17.6 ในป 
พ.ศ.2553 และ 24.6 ในป พ.ศ.2563 ซึ่งแบงผูสูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเอง พบวา มีผูสูงอายุที่
ดูแลตนเองได 85.3% (5.97 ลานคน) ผูสูงอายุที่ดูแลตนเองไดบางสวน 13.8% (960,000 คน) และ ผูสูงอายุที่
ดูแลตนเองไมไดเลย0.9% (63,000 คน) 

 จะเห็นไดวาจากสถานการณปญหาที่มีจํานวนประชากรกลุมผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ผูสูงอายุก็จะมี
โรคที่เกิดจากความเสื่อมอันเน่ืองมาจากความชรามากขึ้น ประเทศไทยจึงควรใหความสําคัญใหมากไดแลววา 
การดูแลรักษาฟนฟูควรมีความแตกตางจากผูปวยวัยอ่ืนๆ อาทิ ลักษณะทางคลินิก ปญหาการแปรผลและความ
เหมาะสมในการสํารวจทางหองปฏิบัติการตลอดจนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแตกตางและซับซอนจาก
ผูปวยวัยอ่ืนอยางชัดเจนย่ิงขึ้น สมควรไดรับการดูแลรักษาที่เปนเฉพาะทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ เพ่ือให
ผูสูงอายุมีโอกาสในการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม ปลดเปลื้องปญหาการไดรับการดูแล
สุขภาพที่ซ้ําซอนจนอาจเปนผลเสียตอตัวผูสูงอายุในที่สุด กรมการแพทย โดยสถาบันเวชศาสตรสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ มีความมุงมั่นดําเนินการตามยุทธศาสตรการบูรณาการยุทธศาสตรการ
พัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแปลงแผน
ผูสูงอายุ สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ประสานกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในกลุมวัยผูสูงอายุ อยางตรงประเด็น ถูกตองเหมาะสม และไดมาตรฐานตามหลักสากลอันจะเกิด
ผลลัพธที่ดีตอประชาชนโดยเฉพาะกลุมที่ควรใหความสําคัญอยางวัยสูงอายุ ที่ประเทศตองมีระบบที่ดีรองรับ
ต้ังแตปจจุบันสืบไปจนถึงอนาคต 
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ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. การใหบริการปองกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผูสูงอายุ 
2. การบริหารจัดการขอมูลสถานะสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือการดูแล  
3. การจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานพยาบาลแตละระดับ 
4. การสนับสนุนสงเสริมผูสูงอายุใหสามารถชวยเหลือตนเองไดใหยาวนานที่สุด ตามศกัยภาพ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1. การใหบรกิารปองกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผูสูงอาย ุ
รอยละ 60 ของผูสูงอายุที่
ไดรับการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ 
(ดําเนินการครบถวนทกุ
ประเด็นและยอดคัดกรอง
สะสม)  

- รพ.สต. คัดกรอง BGS (Basic 
Geriatric Screening) 
- รพช.ขึน้ไป ประเมินดวย GA 
(Geriatric Assessment) 
1. คัดกรองปญหาสําคัญและโรค
ที่พบบอยในผูสงูอายุ ไดแก 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง สุขภาพชองปาก สุข
ภาวะทางตา  
1.1 คัดกรองกลุม Geriatric 
Syndromes ไดแก สมรรถภาพ
สมอง ภาวะซึมเศรา ขอเขา
เสื่อม ภาวะหกลม การกลั้น
ปสสาวะ ภาวะโภชนาการ 
ปญหาการนอน 
1.2 ประเมินสมรรถนะผูสูงอายุ
เพ่ือการดูแล ไดแก การประเมิน
ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวัน (Activity of Daily 
Living: ADL) , การประเมิน/คัด
กรองผูสูงอายุที่ตองไดรับการ
ดูแลระยะยาว  

-รพ.สต. มีการตรวจคัด
กรองเบ้ืองตนดวย BGS. 
- รพช ขึ้นไป มีการ
ประเมิน GA ผูสูงอายุ (ที่
กรองดวย BGS แลวเสี่ยง)   
- สสจ.มีขอมูล Coverage 
ของการตรวจคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ 
เปนฐานจังหวัด  
- เขต.มีขอมลู Coverage 
ของการตรวจคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ 
เปนฐานเขต 

ฐานขอมูลสถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุ เพ่ือการวางแผน
แกไขปญหาสขุภาพที่
เหมาะสมกับขนาด ความ
รุนแรง และความสําคัญที่
แตกตางตามบริบทของ
พ้ืนที ่

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2. การบริหารจัดการขอมูลสถานะสขุภาพผูสูงอายุเพ่ือการดูแล 
2.1 สถานะ และสภาพ
ปญหาดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อมในพ้ืนที ่

-รพ.สต. มีการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม
เบ้ืองตนดวย AMT (ตาม
แนวทาง BGS ในคูมือคัด
กรอง/ประเมินผูสูงอายุ) 
- รพช ขึ้นไป มีการประเมิน

 - สสจ.มีขอมลูรอยละของ
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อม ของแต
ละสถานพยาบาลทุกระดับ 
เปนฐานขอมูลจังหวัด  
- เขต.มีขอมลูรอยละของ

การวางแผนดูแลรักษา 
รวมถึงการจัดบริการให
เหมาะสมกับสภาพปญหา
สุขภาพดานภาวะสมอง
เสื่อมของผูสูงอายุในพ้ืนที่ 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

ภาวะสมองดวย MMSE  (ตาม
แนวทาง GA ในคูมือคัดกรอง/
ประเมินผูสูงอายุ) (ที่กรองดวย 
AMT แลวเสี่ยง)   

ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะสมองเสื่อม ของแต
ละจังหวัด เปนฐานขอมูล
เขต 

2.2 สถานะ และสภาพ
ปญหาดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะหกลมในพ้ืนที่ 

-รพ.สต.และ รพช.ขึ้นไป มีการ
ประเมินความเสี่ยงภาวะหกลม
เบ้ืองตนดวย Time get and 
go test (ตามแนวทาง  ใน
คูมือคัดกรอง/ประเมินผูสูงอายุ 
ป 2557) 
 

 - สสจ.มีขอมลูรอยละของ
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะหกลม ของแตละ
สถานพยาบาลทุกระดับ 
เปนฐานขอมูลจังหวัด  
- เขต.มีขอมลูรอยละของ
ผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง
ภาวะหกลม ของแตละ
จังหวัด เปนฐานขอมูลเขต 

การวางแผนดูแลรักษา 
รวมถึงการจัดบริการให
เหมาะสมกับสภาพปญหา
สุขภาพดานภาวะหกลม
ของผูสูงอายุในพ้ืนที่ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 3. การจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานพยาบาลแตละระดับ 

มีการดําเนินการ
จัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุใน
สถานพยาบาล 

- รพช. และ รพท./รพศ. มีการ
ดําเนินการตามเกณฑ และ
คูมือแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพผูสูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย 

รพท./ศ = 1 แหง  
และ  
รพช. อยางนอย 1 แหง 
(ตอจังหวัด)  
ดําเนินการตามเกณฑ และ
คูมือแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพผูสูงอายุ
ในสถานบริการสุขภาพ 
กรมการแพทย 

- การจัดระบบบริการ
สุขภาพผูสูงอายุใน
สถานพยาบาลแตละระดับ 
ที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึง
ไดอยางเทาเทียม 
- การปองกันและแกไข
ปญหาสุขภาพผูสูงอายุที่
ตรงประเด็นที่ตรวจคัดกรอง 
และตรวจวินิจฉัยพบ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 4. การสนับสนุนสงเสริมผูสูงอายุใหสามารถชวยเหลือตนเองไดใหยาวนานที่สุด 
ตามศักยภาพ 

รอยละของผูสงูอายุที่
สามารถชวยเหลือตนเอง

ไดในการทํากิจวัตร
ประจําวันพ้ืนฐาน 

เพ่ิมขึ้น หรือคงที่เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา 

-กลุมผูสูงอายุทีไดรับการคัด
กรองแลวพบวา 
ปกติ : ไดรับการใหสุขศึกษา 
การสงเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรค  
เสี่ยง : ไดรับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และปองกัน
ความเสี่ยงตอโรคในระยะ
รุนแรง 

- สถานพยาบาล (รพ.สต. 
และ รพช.ขึ้นไป) มีแผนการ
ดําเนินการใหสุขศึกษา การ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน
โรค รายคน 
-จังหวัดรวบรวมขอมูลใน
ภาพของอําเภอและสรุป
เปนภาพจังหวัด 
-เขต รวบรวมขอมูลแยก
รายจังหวัด และสรุปราย
เขต 

ผูสูงอายุกลุมทีป่กติ/เสี่ยง 
ไดรับบริการสงเสริม
สุขภาพและใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพ รวมทั้งมี
ทักษะกายใจทีดี่ 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีแผนการดําเนินการในพ้ืนที่
ตามแนวทางการตรวจ
ราชการ 1 - 4 
 

- เริ่มดําเนินการคัดกรอง/
ประเมนิสขุภาพผูสูงอายุ 
ครบถวนทกุประเด็น  
- เตรียมการจัดบริการใน
สถานพยาบาลตามเกณฑ
คูมือแนวทางการจัดบรกิาร
สุขภาพผูสูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพ กรมการ
แพทย  

- ดําเนินการคดักรอง/
ประเมนิสขุภาพผูสูงอายุ 
ครบถวนทกุประเด็น รอย
ละ 60 (ยอดสะสม) 
- เริ่มใหบริการหนวย
บริการสุขภาพผูสูงอายุ
สถานพยาบาลแตละ
ระดับ (มยีอดผูรับบริการ) 

- ไดสถานะสุขภาพ
ผูสูงอายุครบถวน และ
ทราบขอมลูรอยละของ
ปญหากลุมอาการ
ผูสูงอายแุละสมรรถนะ 
ตามประเด็นในแนว
ทางการตรวจราชการที ่
2,4 
- มีหนวยบริการสุขภาพ
ผูสูงอายุ/คลินิก
ผูสูงอาย:ุรพท./ศ = 1 
แหง  
และ รพช. อยางนอย 1 
แหง (ตอจังหวัด)  
ดําเนินการตามเกณฑ 
และคูมือแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพ
ผูสูงอายใุนสถานบริการ
สุขภาพ กรมการแพทย 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมการแพทย สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทยประพันธ พงศ
คณิตานนท  
 

ผูอํานวยการ สถาบันเวช
ศาสตร  สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร
เพ่ือผูสูงอายุ  กรมการ
แพทย 

โทร. 02 591 8277  มือถือ 
086-7765187  Email: 
drprapun@yahoo.com 

ผูกํากับดูแลโครงการ 
(ระดับหนวยงาน) 

นางสาวปยะนุช ชัสวัสด์ิ 
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สถาบันเวชศาสตร    
สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพ่ือผูสูงอายุ 
กรมการแพทย 

โทร. 2 591 8277  
มือถือ : 087 0904560 
Email: 
piyanut.igm@hotmail.com 

ผูรับผิดอบโครงการ/
รายงาน (ระดับ
หนวยงาน) 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ทีมี่คุณภาพ 

สถานการณ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ เปนผลผลิตที่มีการพัฒนาการควบคูกับการพัฒนา

ระบบสุขภาพอําเภอที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่น โดยมีเปาหมายในการทําให”คน
อําเภอเดียวกันไมทอดทิ้งกัน”และ”คนไทยใสใจดูแลกัน”โดยใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การขับเคลื่อนดังกลาวผานพ้ืนที่นํารอง ในป2559 จํานวน 73 อําเภอ ดวยความรวมมือของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ โดยมีเง่ือนไขในเบ้ืองตนของการดําเนินการ คือ จากความสมัครใจของพ้ืนที่เครือขาย
สุขภาพอําเภอที่เขมแข็ง เปนกรณีศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม จากบทเรียนประสบการณการดําเนินการ 
MOU ใน 73 พ้ืนที่สูการขยายผลเปน 200 พ้ืนที่ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มติของนายกรัฐมนตรีและที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผนดินเชิงยุทธศาสตร เห็นชอบขอเสนอของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขใหเกิดผลใน 1 ป 4 เดือน ประกอบดวยการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)เพ่ือสงเสริมการทํางานแบบ
บูรณาการความรวมมือสรางความแข็งแรงในการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับพ้ืนที่ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) 
2.แผนปฏิบัติการแกปญหาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ 
3.การบริหารจัดแกไขปญหาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอดวยกระบวนการ UCCARE 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1.การแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
อําเภอที่มี คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ตาม(ราง)
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
พ.ศ. .... 
ที่มีคุณภาพ 

การแตงต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

คณะกรรมการ พชอ.ไมเกิน 
21 คนประกอบดวย ผูแทน
ภาครัฐ(6) ผูแทนภาคเอกชน
และผูประกอบวิชาชีพ(6)และ
ผูแทนภาคประชาสังคม(7) 
ประธาน : นายอําเภอ 
เลขานุการ : สสอ. 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการ พชอ. 

อําเภอมีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) ตาม ราง ระเบียบ
สํานักนายกวาดวย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
พ.ศ. ... 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2.แผนปฏิบัติการแกปญหาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการ

แกปญหาคณุภาพชีวิต
ระดับอําเภอ 
- มีระบบขอมลูเปนฐาน
เดียวกันในการบริหาร
จัดการและการวางแผน

1.ประชุมแบบมีสวนรวมเพ่ือ
วิเคราะหปญหา/ประเด็นการ
พัฒนา คัดเลือกประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอย 
2 เรื่อง 
 

อําเภอมีแผนและ
ดําเนินการตามแผนมี
ระบบบริหารจัดการ
แกปญหาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอโดยการมีสวน
รวมทุกภาคสวน อยาง
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ดําเนินการพัฒนา/แกไข
ปญหาประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
-ระดับจังหวัดพัฒนาทีม
เยี่ยมเสริมพลังเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ 

2.จัดทําแผนปฏิบัติประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยาง
นอย 2 เรื่อง 

นอยอําเภอละ 2 เรื่อง 
- อําเภอมีระบบขอมูล
พ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 
- มีกลไกการติดตามให
คําปรึกษาการพัฒนา/
แกไขคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ(UCCARE) 

3.ดําเนินการตามแผน/แกไข
ปญหาประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยางนอย 2 
เรื่อง 
4.ผลการดําเนินงานของแผน/
แกไขปญหาประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอย 
2 เรื่อง 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3.การบริหารจัดแกไขปญหาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอดวยกระบวนการ UCCARE 
 การบริหารจัดแกไขปญหา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
ดวยกระบวนการ 
UCCARE 

1.ดําเนินการบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอแบบบูรณาการและมี
สวนรวมทุกภาคสวน 

อําเภอมีการบริหารจัดการ
แกไขปญหาคณุภาพชีวิต
ระดับอําเภอ อยางนอย 2 
เรื่องดวยกระบวนการ 
UCCARE 

-มีทีมเย่ียมเสรมิพลังแบบ
บูรณาการดวยกระบวนการ
ดูแล (Caring) และการให
คุณคา (Appreciation) 

2.ประเมินผลการดําเนินการ
พัฒนา/แกไขปญหาสําคัญ
ตามบริบทพ้ืนที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อําเภอมีผลลัพธการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
ตามแนวทาง DHS-PCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 597 | P a g e  



ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

สถานการณ 
สถานการณการแพรระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปจจุบันมีความรุนแรงและซับซอนกวาอดีต ทํา

ใหตองมีการติดตามประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว และพัฒนาความพรอมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงตองพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณผิดปกติ ตรวจสอบขาวไดขอมูลการระบาด และวิเคราะหความเสี่ยง
ของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวบัญชาการเหตุการณและ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขไดทันทีตามมาตรฐานสากล เช่ือมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. การพัฒนาผูบัญชาการเหตุการณศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2. การจัดเตรียมการเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3. การซอมแผนและการเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. การพัฒนาผูบัญชาการเหตุการณศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด 
ผูบัญชาการและรองผู
บัญชาการเหตุการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตามโครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด 
ไดรับการอบรมหลักสูตร 
ICS สําหรับผูบริหาร 

พัฒนาผูบัญชาการ
เหตุการณศูนย
ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือ นพ.สสจ. หรือ รอง 

นพ.สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ผานการฝกอบรม ICS 
สําหรับผูบริหาร (จํานวน 9 
ช่ัวโมง จัดโดยกรมควบคุมโรค 
อยางนอยจังหวัดละ 2 คน) 

จังหวัดมีผูบัญชาการ
เหตุการณฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตาม
โครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC)  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2. การจัดเตรียมการเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัย
สุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
มีทีมตระหนักรูสถานการณ 
(SAT) ระดับจังหวัด เพ่ือ
เฝาระวัง ตรวจจับ และ
ประเมินสถานการณการ

การจัดเตรียมการเฝา
ระวังและประเมิน
สถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพ และทีม

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือการจัดเวร SAT ใน

ภาวะปกติประจําเดือน/
ปงบประมาณ 2561 

จังหวัดมีการเฝาระวัง 
ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณการเกิด
โรคและภัยสุขภาพ 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

เกิดโรคและภัยสุขภาพ ปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด 

- รายช่ือการจัดทาํทะเบียน 
SAT ในภาวะฉกุเฉิน 
ปงบประมาณ 2561 โดยช่ือไม
ซ้ํากับ SAT ภาวะปกติ 

- Outbreak Verification list 
ทุกสัปดาห 

- Spot Report รายงานฉบับ
เบ้ืองตนภายใน 120 นาที 
และฉบับสมบูรณภายใน 1 
สัปดาห 

- รายช่ือปฏิบัติงานตระหนักรู
สถานการณอยางนอยรอยละ 
50 ผานการฝกปฏิบัติ SA ตาม
เวรประจําสัปดาห (ที ่กรม
ควบคมุโรค หรอื สคร.) หรือ
ผานอบรมแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

โดยทีมตระหนักรู
สถานการณ (SAT) 
(ภาวะปกติมี
ผูปฏิบัติงานตระหนักรู
สถานการณอยางนอย
จังหวัดละ 3 คน และ 
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 
4 คน) 

มีการจัดทีมปฏิบัติการ
ระดับจังหวัดในสวน
ภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation Section) 
เพ่ือปฏิบัติการในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

การจัดเตรียมการเฝา
ระวังและประเมิน
สถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือการจัดต้ังทีม

ปฏิบัติการระดับจังหวัด (เชน 
MERT, mini MERT, EMS, 
MCATT, CDCU/SRRT ฯ) 

จังหวัดมีทีมปฏิบัติการ
ระดับจังหวัดในสวน
ภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation Section) 
เพ่ือปฏิบัติการในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

มีการวิเคราะหระดับ
ความเสี่ยงสําคัญของโรค
และภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด 

การจัดเตรียมการเฝา
ระวังและประเมิน
สถานการณโรคและ
ภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด 
 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายงานการวิเคราะหระดับ

ความเสี่ยงสําคัญของโรคและ
ภัยสุขภาพระดับจังหวัด ตาม 
template ที่กรมควบคุมโรค
กําหนด (ใช ตาราง Risk 
Matrix (ตามWHO 
guideline) หรือ Risk 
Assessment algorithm ก็
ได 

 

จังหวัดมีขอมูลระดับ
ความเสี่ยงสําคัญของ
โรคและภัยสุขภาพ
ระดับจังหวัด 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน
ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3. การซอมแผนและการเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ระดับจังหวัด 
มีการยกระดับเปดศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) หรือมีการซอม
แผนปฏิ บั ติ กา รภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ 

ก า ร ซ อ ม แ ผ น ต า ม
ร ะ บ บ บั ญ ช า ก า ร
เหตุการณฉุกเฉินทาง
ส า ธ า ร ณ สุ ข ร ะ ดั บ
จังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- มี Incident Action Plan 

(IAP) ของเหตุการณที่สําคัญที่
เกิดขึ้นในจังหวัด เพ่ือรองรับ
การเปดศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC)  

- หรือ มีการซอมแผน โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติการ พรอม
ทั้งขอสั่งการไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

จั ง ห วั ด มี  Incident 
Action Plan (IAP) 
ของเหตุการณที่สําคัญ
ที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัด
หรือมีการซอมแผนโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติการ
พรอมขอสั่งการไปยัง
หนวยงาน 

 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็น/สวนที่
รับผิดชอบ 

นายแพทยนคร  เปรมศรี   ตําแหนง ผูอํานวยการ 
สํานักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1776 
e-mail : 
nakorn.premsri@gmail.com  

กํากับตัวช้ีวัด 

นางสาวบวรวรรณ  ดิเรก
โภค 

ตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญ
การ 
สํานักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1793 
e-mail : 
borworn67@gmail.com 

จัดเก็บตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดอ่ืนๆ ที่สําคัญและจําเปนไดตามดุลยพนิิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบรกิารปองกันเอชไอวีและโรคติดตอ 
ทางเพศสัมพนัธเชิงรุก 

สถานการณ 
ขอมูลจากการคาดประมาณดวยวิธีทางคณิตศาสตร ป 2559 มีผูติดเช้ือเอชไอวีที่มีชีวิตอยูประมาณ 

450,000 คน  ผูติดเช้ือรายใหม ( New infection) 6500 ราย  เปาหมายแผนยุทธศาสตรการยุติปญหาเอดส
ประเทศไทย พ.ศ.25560-2573 ผูติดเช้ือรายใหม เหลือไมเกินปละ 1000 ราย และลดการเสียชีวิตรายใหม 
เหลือไมเกินปละ 4000 ราย และลดทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไมเกิน 
รอยละ5.8 กลุมเปาหมายที่มุงเนน ในการดําเนินงาน คือ กลุมประชากรหลัก ไดแก ชายมีเพศสัมพันธกับชาย
(MSM-TG)พนักงานบริการ(FSW) ผูใชยาดวยวิธีฉีด (PWID) และคูของกลุมประชากรหลัก  โดยใชกลยุทธที่
สําคัญ คือ การทําใหผูติดเช้ือทุกรายไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการ
ถายทอดเช้ือสูผูอ่ืน ซึ่งมาตรการที่ใชในการดําเนินงาน  คือ  Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)  
โดยเช่ือมระบบบริการ ใหกลุมเปาหมายไดรับบริการที่ตอเน่ือง กรอบการติดตามงานในระดับบหนวยบริการ 
และพ้ืนที่ที่สําคัญ คือ ความครอบคลุมของการไดรับบริการ ดังกลาว  

มาตรการ Reach  การเขาถึงบริการปองกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ) เชิงรุก เปน
มาตรการดานแรกที่สําคัญ เพ่ือหากลุมเปาหมายใหพบ พาเขามาสูระบบบริการ ไดตรวจเลือดและถาผลเลือด
บวกไดรับการรักษาตอไป การดําเนินงานที่ผานมา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก
ดําเนินการในพ้ืนที่เรงรัด 38 จังหวัด และในป 2559 ไดขยายพ้ืนที่การดําเนินงานครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดโดย
ไดรับงบประมาณจาก สปสช.  

 ผลการดําเนินงาน  ความความคลุมของกลุมประชากรหลักที่ เขาถึงบริการปองกันฯเชิงรุก  
ปงบประมาณ  2560 ความครอบคลุมของการ ยังอยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย (รอยละ85)ภาพรวมประเทศ 
(รวมทุกแหลงทุน) อยูที่รอยละ 42 ของจํานวนคาดประมาณกลุมประชากรหลัก(MSM-TG,SW,PWID)ทั้งหมด
ของประเทศ  และพบวากลุมประชากรที่เขาถึงฯไดนอยที่สุด คือ PWID รอยละ 22 สวน MSM -TG, SW รอย
ละ 51 และ32 ของจํานวนคาดประมาณประชากร สําหรับในแตละเขต ความครอบคลุมการเขาถึงบริการฯ 
เปนดังน้ี  

 
ประเด็นปญหา จากการดําเนินงานที่ผานมา ในระดับพ้ืนที่  มีดังน้ี  

1. การจัดบริการปองกันฯ เชิงรุก   : หา กลุมเปาหมาย ไมเจอ   
o พ้ืนที่ยังขาดประสบการณ ทักษะในการจัดบริการเขาถึงฯ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทีไมเคย 

ดําเนินการภายใต  โครการ GF มากอน สวนใหญ จะดําเนินการโดยโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะยังขาด
ประสบการณ ในการกําหนดรูปแบบ กิจกรรม การเขาถึงกลุมประชากรหลัก  

- ไมไดจัดทําการสํารวจ  หรือ  Mapping จุดรวมตัวที่ขัดเจนของกลุมเปาหมาย 
   และการวางแผนระดับพ้ืนที่ กอนที่จะกําหนดกิจกรรมบริการ  
- ไมไดทําการคนหาแกนนํา เพ่ือการเขาถึงผานตัวบุคคลดวยรูปแบบเครือขายทาง
สังคม  
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o ศักยภาพของแกนนําไมเพียงพอ  ตองไดรับการพัฒนาใหสามารถเปนกลไก ดําเนินการในการ
เขาถึง ฯไดอยางมีคุณภาพ  

2. การเตรียมความพรอมของระบบการติดตามฯ   
o  ระบบขอมูล การรายงาน  : โปรแกรมRTCM ยังไมเสถียร  , ความครอบคลุมของรายงาน

และคุณภาพของขอมูล   ,บางพ้ืนที่ยังไมไดอบรมการใชโปรแกรมฯ  
o  ผูปฏิบัติงานเอดส ในพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ยังไมทราบเรื่อง  บางพ้ืนที่ถูกติดตาม บางพ้ืนทีไมมีการ

ติดตามฯ   
o  ผูปฏิบัติงาน สวนใหญยังไมชัดเจน ในวิธีคิดตัวช้ีวัด ไมทราบวาตัวหารคืออะไร  แหลงขอมูล

ไหนคํานวนการตาดประมาณมาอยางไร   แบงเปาหมายใหพ้ืนที่ระดับอําเภออยางไร      
3. การบริหารจัดการ 

o ขาดการต้ังเปามายการเขาถึงฯ ในภาพรวมของจังหวัด   
o ไมมีเจาภาพ ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดบริการฯ ที่สําคัญ จําเปน  เชน การพัฒนา

ศักยภาพแกนนํา , การอบรมการจัดทําขอมูล รายงาน จงัหวัด  ไมมีงบฯ ดําเนินการ  ,รพ. 
ใชงบดําเนินการกิจกรรมเหลาน้ีไมได  

o โครงการ สปสช. (200ลาน)  งบฯไดรับลาชา   ,พ้ืนที่ยังสับสน/ไมขัดเจน กับ ขอตกลง วา 
ตองการ ผลงานและตัวช้ีวัดใดที่จะแลกกับงวดเงิน   ,การใชจายงบฯที่หนวยบริการไดรับไม
สามารถนํามาใชในการดําเนินการตามกิจกรรมการใหบริการเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และคลองตัว  รวมถึงยังติดขัดเรื่องระเบียบราชการอยู  

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. กระบวนการ รูปแบบ การจัดบริการ  
2  ระบบขอมลู และการติดตาม สนับสนุน 
3. กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดในการสนับสนุน การจัดบริการฯใหกับหนวยบริการ  

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. กระบวนการ รูปแบบการจัดบริการ 
เพ่ือใหกลุมประชากร
หลักไดเขาถึงบริการได
อยางครอบคลุม  

1.สรุปผลและวิเคราะหขอมูล
การดําเนินงานที่ผานมา เพ่ือ
วางแผนใหมีประสิทธิภาพ 

1.สรุปผลการดําเนินงาน 
และอุปสรรคทีผ่านมา 

วิเคราะหชองวาง และมี
แนวทางแกไข การ
ดําเนินงานไดเหมาะสม 
สอดคลอง  

 2.จัดทําแผน และกลไกการ
ดําเนินงาน ยุติปญหาเอดส 
ตามมาตรการ RRTTR  
 หรือมีการจัดทําแผนงาน
โครงการเขาถึงบริการปองกัน
ฯเชิงรุก 
 

1.แผนการดําเนินงาน ยุติ
ปญหาเอดส จงัหวัด ฯ   
- หรืออยางนอยมีแผน
โครงการจัดบริการปองกันฯ
เชิงรุก ในกลุมประชากร
หลักปองกันฯเชิงรุกในกุม
ประชากรหลัก 
 

มีแผนการขับเคลื่อน 
การยุติปญหาเอดส
จังหวัด โดยมีเปาหมาย
การดําเนินงาน RRTTR 
ชัดเจน โดยมีฉันทามติ
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือ แผน
โครงการจัดบริการเขาถึง
การปองกันฯ ในกลุม
ประชากรหลัก 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
  2.การประสานความรวมมือ 

และ จัดกลไกการทํางาน
รวมกัน (ประชุม /สื่อสาร)  
3.การสนับสนุนเชิงนโยบาย
ระดับจังหวัด  การ
ขับเคลื่อนของกลไก
ประสานงานระดับจังหวัด 
(PCM)หรืคณะอนุกรรมการ
เอดสจังหวัด 

โดยมีการต้ังปาหมาที่
ชัดเจนในการเขาถึง
บริการฯ แตละกลุมใน
ภาพรวม จังหวัดรวมกัน 

 3.จัดทําแผนการจัดบริการ
ปองกันฯเชิงรุก  ในระดับ
ชุมชน  

1 การจัดทําแผนที่ชุมชน 
(Mapping) จุดรวมตัว  
- มีการดําเนินการ  
- รูปแบบวิธีการดําเนินงาน  
- มีภาคีที่เกี่ยวของ เรวม
ดําเนินการ 
- มีการแจงนับกลุม
ประชากรหลักและสรุปเปน
ฉันทามติ จํานวนประชากร
หลักที่พบจากการMapping 
 
2 รูปแบบ วิธีการจัดบริการ
ปองกันฯเชิงรุก มีความ
หลากหลาย  เหมาะสม 
- จังหวัดที่มี PWID  วิธีการ 
รูปแบบ ในการเขาถึงบริการ 
   
 3. การพัฒนาศักยภาพ 
แกนนํา หรือผูจัดบริการ
ปองกันฯเชิงรุก 

1.พ้ืนที่ จังหวัด หนวย
บริการ ทราบจุดรวมตัว
ของแตละกลุมประชากร  
ทราบจํานวนกลุม
ประชากรหลักที่นับได  
2. แผนการจัดบริการ ที่
สอดคลองกับผลที่ไดจาก
Mapping   
3. รูปแบบวิธีการ 
จัดบริการเขาถึง ที่
หลากหลายเพียงพอและ
การมีสวนรวมจากภาค
ประชาสังคม   เชน  จัด
กิกจรรมในชุมชน 
mobile รวมกบัแกนนํา
ภาคประชาสังคม ,การ
ใชแกนนําเปนกลไก
ระดับบุคคลเครือขาย
ทางสังคม การใช social 
Media.ในการเขาถึง 
-กลุมPWID มีการหา
incentiveเพ่ิมบริการ
อ่ืนๆ 
4. ผูปฏิบัติไดรับการ
เตรียมพรอมในการ
ดําเนินงาน สัดสวนของ
reach/ test ประมาณ
80 % 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 603 | P a g e  



เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
  4.คุณภาพการดําเนินงาน 

- ประสิทธิผล ของแกนนํา /
ผูใหบริการ 
ก. จํานวนคนที่ (reach) 
สามารถเขาสูระบบบริการ 
(test)ไดมากนอยเทาใด 
ข. คนที่ reach เปนคนที่มี
ความเสี่ยง /ใชกลุมที่เปน
กลุมเปาหมายการทํางาน 
ตรวจเลือดแลวบวก 

และinfection rate ใน
แตละกลุมประชากร 
นาจะใกลเคียงกับ 
Prevalence  ของ
ประเทศ  เชน MSM 
ประมาณ 9 % , FSW 
ประมาณ  2 % venue  
เปนตน   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2.  ระบบขอมูล และการติดตาม สนับสนุน 
เพ่ือทราบผลการ
ดําเนินงานที่เปนจริง 
และสามารถแกไข
ปญหาไดทันทวงท ี

 1.มีระบบขอมูลรายงาน และ
มีการติดตาม วิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน   

1.การเตรียมความพรอมใน
การติดตาม  
ดาน ระบบขอมูล - การจัด
อบรมการจัดทําขอมูล
รายงาน RTCM ใหกับ 
ผูเกี่ยวของ 
2 การติดตามผลการ
รายงาน ทั้งความครอบคลุม 
และการตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูล 
3 การวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานจากรายงาน  
4 ความเขาใจในตัวช้ีวัด 
และ วิธีการคิด แหลงขอมลู
ตังต้ังตัวหาร  

สรุปผลการดําเนินงาน 
และการวิเคราะหผล ที่
รวบรวมจากรายงาน 
และ ลงพ้ืนที ่หรือผล
การประชุมอยางนอย 
ไตรมาสละ1 ครั้ง 
2 ผูปฏิบัติวาน หนวย
บริการในพ้ืนที ่ไดรับ
คําแนะนํา และแนวทาง
ในการแกไข ปญหา 
ระยะสั้น และ ระยะยาว 

 2. มีระบบติดตามงานเชิง
คุณภาพ 
 

1 การจัดระบบ รูปแบบ 
กลไก การติดตาม 
- การติดตาม ลงพ้ืนที่ 
หนวยบริการ หรือ 
-การประชุมติดตามงาน 
- การกําหนดประเด็น
ติดตาม 
-ทีมติดตาม/ ความถี ่
2.การสรุปผลการติดตาม  
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3.การบริหารจัดการ  
เพ่ือสนับสนุน การ
ดําเนินงานใหเปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  

1. การจัดการงบประมาณ
เนนโครงการ สปสช  

2. มีแหลงทุนอ่ืนในการ
ดําเนินงาน 

1. ความทันเวลา ของการ
ไดรับงบประมาณ 
2. ปญหา การจัดกลไก
ดําเนินงาน 
ภายใตงบประมาณ สปสช .
รพ.ภาคประชาสังคม   
3.ระเบียบการใชจายการ
เช่ือมโยงงาน   และระบบ
ติดตาม ระบบขอมูล 
รายงาน 

การสนับนุนงบประมาณ 
และการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ทันเวลา
การบูรณการเช่ือมโยงให
เปนภาพรวมของจังหวัด 
พ้ืนที่ 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีแผนงานโครงการการ
เขาถึงบริการ ปองกันฯเชิง
รุก ที่ชัดเจน  
 -กลไก รูปแบบการ
จัดบริการ  
 - แผนการจัดทําแผนที่
ชุมชน(Mapping )  
- การพัฒนาศกัยภาพ การ
จัดทําขอมูล และแผนการ
ติดตาม  
- ต้ังเปาหมายการเขาถึง
บริการเปองกันฯเชิงรุก
ภาพรวมจังหวัด  

1. จัดทําMapping แลว 
ทราบผลจุดรวมตัว  ทราบ
จําวนประชากรที่นับได  
2. พรอมดําเนินการ
จัดบริการ และติดตามงาน   
- อบรมผูเกี่ยวของในการ
จัดทําขอมูล แลว  
- พัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงาน แกนนํา ในการ 
จัดบริการ แลว  
3. เริ่มดําเนินการ  
ผลการดําเนินงานรอยละ
10-20 ของเปาหมาย ตาม
เกณฑตัวช้ีวัด 

1.มีการติดตามผล 
- จากระบบรายงาน ราย
ไตรมาส 
- จากการลงพ้ืนที่ /
ประชุมอยางนอย 1 ครั้ง  
2 ผลการดําเนินงาน 
อยางนอย รอยละ 40 
ของเปาหมาย ตาม
เกณฑตัวช้ีวัด 
3. รายงาน สรปุ
วิเคราะห ผลการเขาถึงฯ 
ชองวาง  แนวทางการ
แกไข  

1.ติดตามสรุปผล การ
รายงานตัวช้ีวัด ตาม
เปาหมาย และปญหา
อุปสรรคเพ่ือ
เตรียมการในปตอไป 
2. ผลการดําเนินงาน  
ไดตามเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด  
หรืออยางนอยบรรลุ
ตามเปาหมาย ที่แหลง
ทุนกําหนด จากทุก
แหลงรวมกันใน
ภาพรวมพ้ืนที่  
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรม.ควบคุมโรค  สํานัก/กอง สาํนักโรคเอดส ฯ  
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.สมาน ฟูตระกูล  ตําแหนง. ผูอํานวยการ 
สํานัก/กอง สํานักโรคเอดส 
ฯ . 

Tel. 025903201 
e-mail 
smarnf22@gamil.com 

ตัวช้ีวัด  

นางพรทิพย เข็มเงิน  ตําแหนง หัวหนากลุมติดตาม
และประเมินผล  
สํานัก/กอง.สํานักโรคเอดส ฯ
.. 

Tel. 02 590 3828 
Mobile 081 783 3624  
e-mail :  
itimpornt@yahoo.com 

รายงานตัวช้ีวัด 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ 
และมะเร็งทอน้ําดี 

สถานการณ 
กระทรวงสาธารณสุขเปนแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําจัดปญหาพยาธิใบไม

ตับและมะเร็งทอนํ้าดีในป 2559 –2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ผานโครงการถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยครบ 70 ป ในปพุทธศักราช 2559 พรอมทั้งสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กําหนดเปาหมาย 27 จังหวัด 84 อําเภอ 84 
ตําบล เปดโครงการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่จังหวัดสกลนคร ในป2559 ผลการดําเนินงานตามมาตรการ
คือประชาชนไดรับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยการตรวจอุจจาระจากเปาหมาย 76,000 ราย คัดกรอง
ได 76,398 ราย รอยละ 100 พบประชาชนติดโรคพยาธิใบไมตับ 6,966 รายคิดเปนรอยละ 9.1 และพบวา
ตําบลตนแบบที่มีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยปสสาวะซึ่งเปนนวัตกรรมใหมที่มหาวิทยาลัยขอนแกนทํา
การพัฒนาเทคนิคตรวจทางอิมมิวโนวิทยา ซึ่งตรวจพบการติดโรคพยาธิใบไมตับมากกวารอยละ 40  กลาวได
วายังเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศไทยในพ้ืนที่เสี่ยง (ทั้งน้ีองคการอนามัยโลกอัตราความชุกตํ่ากวารอยละ5 
จึงถือวาปลอดโรค) ประชาชนที่ติดโรคพยาธิใบไมตับตองไดรับการรักษาดวยยาพราซิควอนเทลและเจาหนาที่
สาธารณสุขและอสม.ตองเขาไปใหความรูประชาชนและครอบครัว ชุมชน ใหมีพฤติกรรมที่ถูกตอง ไมกิน
อาหารเมนูปลานํ้าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆ ที่ไมสุกดวยความรอน ถายอุจจาระลงสวมและไมกําจัด
อุจจาระและสิ่งปฏิกูลโดยปลอยลงแหลงนํ้าสาธารณะ รวมทั้งใหมีการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีในนักเรียนและเยาวชนคนรุนใหมไมใหติดพยาธิใบไมตับ ตลอดจน อปท.ออกขอกําหนดการ
จัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน และมาตรการที่2ประชาชนอายุ40 ปขึ้นไปไดรับการคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดวยการ
ตรวจอัลตราซาวดเพ่ือคนหาผูสงสัยเปนมะเร็งทอนํ้าดีระยะเริ่มตนเขาสูการะบวนการรักษา (ประชาชนที่มี
ประวัติรับประทานอาหารประเภทปลาเกล็ดขาวปรุงดิบหรือ สุกๆดิบๆ เคยติดโรคพยาธิใบไมตับ เคยกินยา
รักษาพยาธิใบไมตับ เปนคนอิสาน คนเหนือ)ในป2559 ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีเปาหมาย 
135,000 รายไดรับการตรวจคัดกรอง 203,974 ราย ตับผิดปกติ 75,685 ราย สงสัยเปนมะเร็งทอนํ้าดี 2,242 
ราย ผูที่ไดรับการวินิจฉัยเปนมะเร็งทอนํ้าดีไดรับการรักษาดวยการผาตัด (เปาหมาย 600 ราย)ไดรับการผาตัด 
881 รายเปนคนไขในระยะแรก รักษาหายขาด 587 รายและรักษาแบบประคับประคอง 294 รายกลาวไดวา
แผนงานโครงการถวายเปนพระราชกุศลฯ เพ่ือพสกนิกรของพระองคที่เปนคนยากไรไดรับการดูแลทันเวลา 
และมีชีวิตรอดไมตายดวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีมาตรการที่สําคัญคือการสื่อสารสาธารณะใหทุกคนมีความรูความ
เขาใจตระหนักและเห็นความสําคัญ ในการเฝาระวังปองกันโรคทั้งในประชาชน ครอบครัว ชุมชน แบบมีสวน
รวม สําหรับในป 2560 มีการดําเนินการโดยเปาหมายการดําเนินงาน 27 จังหวัด 138 อําเภอ 209 ตําบล 
กระทรวงสาธารณสุขยังดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอมสิ่งปฏิกูลโดยการมีสวนรวมของชุมชน มีการคัดกรอง
พยาธิใบไมตับเปาหมาย จํานวน 100,000ราย ใหการรักษาเมื่อติดโรคพยาธิใบไมตับทุกรายและเขาสู
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมใหกลับมามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทปลานํ้าจืดเกล็ดขาวปรุง
ดิบหรือสุกๆ ดิบๆและการถายอุจจาระ/การทิ้งอุจจาระใหถูกวิธี พรอมทั้งจัดการเรียนการสอนใหเยาวชนคนรุน
ใหมเขาใจตระหนักและเห็นความสําคัญในการมีพฤติกรรมปองกันตนเองครอบครัว และชุมชน สําหรับ
ประชาชนอายุ 40 ปขึ้นไปในพ้ืนที่ดําเนินการจะไดรับการคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดีดวยอัลตราซาวดจํานวน 
160,000 ราย และสงตอเขาถูกกระบวนการวินิจฉัยรักษา 800 รายเมื่อพบความผิดปกติภายใน 30 วันและ
เมื่อรักษาหายกลับเขาสูชุมชนจะมีทีมหมอครอบครัวเขาไปติดตามตอไปทุกกิจกรรมเหลาน้ีจะลงในฐานขอมูล
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Isan Cohort ซึ่งจะติดตามผูปวยในโครงการกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีถวายเปนพระราช
กุศลฯ ในป 2561 เปาหมาย 29 จังหวัด 613 ตําบล การดําเนินงานเชนเดียวกับ ป 2559 2560 และภายใน 7 
ป คาดหวังจะสรางความเขาใจและตระหนักในพิษภัยอันตรายของโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีให
ประชาชนได “รูเร็ว รักษาเร็ว ไมตายดวยมะเร็งทอนํ้าดี” และลดการสูญเสียหัวหนาครอบครัวผูเปนกําลังหลัก
สําคัญของครอบครัวและทางเศรษฐกิจกวาพันลานบาท ตามแผนยุทธศาสตรกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอนํ้าดีป 2559 - 2568 ตอไป 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี มีการ
ดําเนินงานเฝาระวัง คัดกรอง ปองกันเพ่ือแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 5 มาตรการ ไดแก 

มาตรการที่ 1 การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึงตําบลมีการดําเนินการออกและบังคับใชขอบังคับ เทศ
บัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งปฏิกูล เพ่ือลดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอม 
คน  ปลา ตําบลมีการสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีใน
โรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรการที่ 2 การควบคุมปองกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในประชาชนอายุ 
15 ปขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเช้ือ 

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดี ในประชาชนอายุ 40 ป ขึ้นไป
ดวยวิธีอัลตราซาวด หากสงสัยมะเร็งทอนํ้าดี ดําเนินการสงตอเพ่ือการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ตอไป 

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผาตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยมะเร็งทอนํ้าดีและใหการดูแล Palliative care ในผูปวยระยะสุดทาย 

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึงตําบลมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมรณรงคและสราง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิบ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอนํ้าดี 
รอยละของตําบลจัดการ
สุขภาพในการเฝาระวัง 
ปองกันแกไขปญหาโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี รอยละ 100 
(เปาหมาย 613 ตําบล) 

มาตรการที่ 1 การสรางเสริม
สุขภาพ หมายถึงตําบลมีการ
ดําเนินการออกและบังคับใช
ขอบังคับ เทศบัญญัติ/หรือ
มาตรการทางสังคม ในการ
จัดการสิ่งแวดลอม สิ่งปฏิกูล 
เพ่ือลดการแพรกระจายใน
สิ่งแวดลอม คน  ปลา ตําบล
มีการสนับสนุนใหจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าดีในโรงเรียนโดยบูรณา

1. มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือนในการ
ประชุมผูตรวจราชการ
กระทรวง 
2. มีการติดตามจังหวัดที่
ดําเนินงานตําบลจัดการ
สุขภาพในการเฝาระวัง 
ปองกันแกไขปญหาโรค
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าดี โดยผูตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 
10 อยางตอเน่ือง 

ความกาวหนาและ
ความสําเร็จในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ตํ า บ ล
จัดการสุขภาพในการ
เฝ า ร ะ วั ง  ป อ ง กั น
แกไขปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี  
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
การกับหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรการที่ 2 การควบคุม
ปองกัน หมายถึงมีกิจกรรม
การคัดกรองพยาธิใบไมตับ 
ในประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป 
โดยการตรวจอุจจาระ รักษา 
และดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทุกรายที่ติดเช้ือ 
มาตรการที่ 3 การ
รักษาพยาบาล หมายถึงมี
การคัดกรองมะเร็งทอนํ้าดี 
ในประชาชนอายุ 40 ป ขึ้น
ไปดวยวิธีอัลตราซาวด หาก
สงสัยมะเร็งทอนํ้าดี 
ดําเนินการสงตอเพ่ือการ
รักษา ตรวจ CT หรือ MRI 
ตอไป 
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา 
หมายถึงการผาตัดหรือรักษา
แบบประคับประคองผูปวยที่
ไดรับการวินิจฉัยมะเร็งทอ
นํ้าดีและใหการดูแล 
Palliative care ในผูปวย
ระยะสุดทาย 
มาตรการที่ 5 การสื่อสาร
สาธารณะ หมายถึงตําบลมี
การดําเนินงานจัดกิจกรรม
รณรงคและสรางกระแส
สังคมในการลด เลิก การ
บริโภคปลาดิบ 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รอยละ 5 

(ของ 613 ตําบล        
= 31 ตําบล) 

รอยละ 30 
(ของ 613 ตําบล = 184 

ตําบล) 

รอยละ 70 
(ของ 613 ตําบล = 430 

ตําบล) 

รอยละ 100 
(ของ 613 ตําบล = 

613 ตําบล) 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สํานักโรคติดตอทั่วไป 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิริ
ถาวร  

ตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักโรคติดตอทั่วไป 
สํานักโรคติดตอทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพทที่ทํางาน : 02-
5903160  
โทรศัพทมือถือ : 0815559216 

 

นางอรนาถ วัฒนวงษ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ  
หัวหนากลุมโครงการตาม
พระราชดําริฯ โรค
หนอนพยาธิสํานัก
โรคติดตอทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพทที่ทํางาน : 0-
25903180, 0-25918437 
โทรศัพทมือถือ : 0819753568 
โทรสาร : 0-25918436  
E-
mail:Oranard.w@gmail.com 

 

นายอัมภัส วิเศษโมรา กลุมโครงการตาม
พระราชดําริฯ โรค
หนอนพยาธิ 
สํานักโรคติดตอทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพทที่ทํางาน : 
0-25903180, 0-25918437 
โทรศัพทมือถือ : 0984245669 
โทรสาร : 0 2591 8436  
E-mail : 
tao_ampas@hotmail.com 

 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 

สถานการณ   

 ระดับโลก: รายงานการจมนํ้าระดับโลกขององคการอนามัยโลก  พบวา การจมนํ้าในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป 
เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส (HIV) โดย
มีจํานวนการเสียชีวิตปละ 140,219 คน 

 ประเทศไทย: เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เสียชีวิตจากการจมนํ้าสูงเปนอันดับ 1 ซึ่งมากกวาทุกสาเหตุทั้งโรคติด
เช้ือและไมติดเช้ือ เฉลี่ยปละ 1,016 คน (ป พ.ศ. 2550 - 2559) ซึ่งลดลงมากกวารอยละ 50 นับต้ังแต
ปลายป 2549  

 ป พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) เทากับ 713 คน หรืออัตราตอประชากรแสนคน เทากับ 6.2 
 อยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวา การจมนํ้าในกลุมเด็กเล็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในชวง 2 ปที ่ผานมามี

แนวโนมสูงมากที่สุดในทุกกลุมอายุ 
 ปจจัยเสี่ยงจากการจมนํ้ามีความแตกตางกันในแตละชวงอายุ โดยในกลุมเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป มักเกิด

จากปจจัยทางดานผูปกครอง/ผูดูแลเด็ก และการจัดการแหลงนํ้าภายในบานและบริเวณบาน  สวนเด็ก
อายุต้ังแต 5 ปขึ้นไป มักเกิดจากการปจจัยดานตัวเด็กเองที่มักชวนกันไปไปเลนนํ้า ประกอบกับเด็ก
ไมมีความรูเรื่องความปลอดภัยทางนํ้า ไมมีทักษะการเอาชีวิตรอดในนํ้าและวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง 
รวมทั้งปจจัยดานการจัดการแหลงนํ้าบริเวณรอบๆ บานและในชุมชน 

จังหวัดในเขตพื้นทีเ่สี่ยง ใชฐานขอมูลป พ.ศ. 2559 (ขอมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) 
 พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนมากกวาหรือเทากับ 

7.5 หรือจํานวนคนเสียชีวิตต้ังแต 20 คนขึ้นไป  
- จํานวน 30 จังหวัด ไดแก สุโขทัย นครสวรรค พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี 

เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุขอนแกน รอยเอ็ด เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี 
สุราษฏรธานี ชุมพร สตูล ปตตานี กรุงเทพมหานคร 

 พื้นทีเ่สี่ยงปานกลาง (พื้นทีส่ีเหลือง): พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนเทากับ 5 - 7.4  
- จํานวน 21 จังหวัด ไดแก ลําปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี กําแพงเพชร สิงหบุรี ลพบุรี 

นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะ
เกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส 

 พื้นทีเ่สี่ยงนอย (พื้นที่สเีขียว): พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนนอยกวา 5  
- จํานวน 26 จังหวัด ไดแก ลําพูน นาน เชียงใหม แพร พะเยา แมฮองสอน เชียงราย อุตรดิตถ 

ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อางทอง ประจวบคีรีขันธ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ บุรีรัมย มุกดาหาร 
ยโสธร กระบ่ี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง 
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ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ การตรวจติดตาม 
ผลลัพธ 

ที่ตองการ 
1. จํานวนทีม

ผูกอการดี 
(Merit Maker) 

2. รอยละของเด็ก
อายุตํ่ากวา 2 ป   
ที่ใชคอกกั้นเด็ก 
(Playpen) 

3. รอยละการ
จมนํ้าเสียชีวิต
ของเด็กที่มีการ
สอบสวน 

4. อัตราการ
เสียชีวิตจาก
การจมนํ้าของ
เด็ก 

1. การคนหา/สนับสนุน/สราง 
ทีมเครือขายผูกอการดี 
ปองกันการจมนํ้า 

2. การติดตามประเมินรับรองทีม
ผูกอการดีฯ 

3. สนับสนุนใหครัวเรือนที่มเีด็ก
อายุตํ่ากวา 2 ป ใชคอกกั้นเด็ก 
(Playpen) 

4. สอบสวนการจมนํ้าเสียชีวิต
ของเด็กทุกราย 

หมายเหตุ 
ผูกอการดี (ระดับทองแดง) 
หมายถึง ทีมทีม่ีการดําเนินงาน
ปองกันการจมนํ้าในรูปแบบสห
สาขา และใชทรัพยากร ที่มีใน
พ้ืนที่ โดยมีการดําเนินงานอยาง
นอย 6 องคประกอบดังน้ี 
1) สถานการณและขอมลู ยอนหลัง 

5 ป (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหลงนํ้าเสี่ยง (3 

แหง) 
3) การดําเนินการในศนูยพัฒนา

เด็กเลก็ (1 แหง) (สอนครูพ่ี
เลี้ยงทุกคน, สอนใหเด็กรูจกั
แหลงนํ้าเสี่ยง และจัดการ
สิ่งแวดลอม ภายในและ
ภายนอกศูนยฯ)  

4) การใหความรูทุกเดือนในสถาน
บริการสาธารณสุข/ชุมชน (3 
แหง) 

5) การเรียนการสอนหลักสูตรวาย
นํ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด (มีครสูอน 5 
คน และเด็กไดเรียน 100 คน) 

6) การสื่อสารประชาสัมพันธ      
(ทุก 4 เดือน) 

รอบที่ 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะหและนําเสนอ

ขอมูลการจมนํ้าเปนรายอําเภอ
ยอนหลัง 5 ป ทั้งขอมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

2. รอยละ 25 ของเด็กอายุตํ่ากวา  
2 ปในพ้ืนที่มีการที่ใชคอกกั้น
เด็ก 

3. รอยละการจมนํ้าเสียชีวิตของเด็ก
ที่มีการสอบสวน 

รอบที่ 2 
1. จํานวนทีมผูกอการดีในแตละ

จังหวัดตามที่กําหนด ดังน้ี 
- เขตพ้ืนที่เสี่ยงมาก (แดง) และ

พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): 
รอยละ 70 ของจํานวนอําเภอใน
จังหวัด มีทีมผูกอการดีระดับ
ทองแดง อยางนอยอําเภอละ 
1 ทีม 

- เขตพ้ืนที่เสี่ยงนอย (เขียว): รอย
ละ 30 ของจํานวนอําเภอใน
จังหวัด มีทีมผูกอการดีระดับ
ทองแดง อยางนอยอําเภอละ 1 
ทีม  

2. รอยละ 50 ของเด็กอายุตํ่ากวา  
2 ปในพ้ืนที่มีการที่ใชคอกกั้น
เด็ก (Playpen) 

3. รอยละ 100 ของเด็กที่เสยีชีวิต
จากการจมนํ้ามีการสอบสวน 

4. จํานวนการเสียชีวิตลดลงตามที่
กําหนด 

- พ้ืนที่เสี่ยงมาก ลดลงรอยละ 25 
- พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงรอย
ละ 20  
- พ้ืนที่เสี่ยงนอย ลดลงรอยละ 10 

1. จังหวัดมี ทีม
ผูกอการดี 
ตามที่กําหนด* 
2. รอยละ 50 
ของจํานวนเด็ก 
อายุตํ่ากวา   2 
ป ในพ้ืนที่ทีใ่ช
คอกกั้นเด็ก 
3. รอยละ 100 
ของเด็กทีจ่มนํ้า
เสียชีวิตมีการ
สอบสวน 
4. จังหวัดมี
จํานวนการ
เสียชีวิตลดลง
ตามที่กําหนด* 
*เปาหมายราย
จังหวัดและเขต 
ตาม
เอกสารแนบทาย 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 612 | P a g e  



หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดตามคูมือแนวทางประเมินผูกอการดีหรือแนวทางสําหรับผูขอรับรอง         
เปนผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมนํ้า ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560  สามารถดาวนโหลดไดที่     
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com 

เปาหมาย/ผลลัพธที่ตองการ 
1 จํานวนทีมผูกอการดี (Merit Maker) 

ระดับเขต:  แตกตางกันในแตละเขต (เอกสารแนบทาย 1) 
ระดับจังหวัด: แตกตางกันในแตละจังหวัด (เอกสารแนบทาย 2) 
หมายเหตุ การคิดเปาการสรางทีมผูกอการดี (Merit Maker) ทีมใหม 

• พ้ืนที่สีแดงและสีเหลือง  มีจํานวนทีมอยางนอย รอยละ 70 ของจํานวนอําเภอ 
• พ้ืนที่สีเขียว   มีจํานวนทีมอยางนอย รอยละ 30 ของจํานวนอําเภอ 

2 รอยละของเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป ที่ใชคอกก้ันเด็ก (Play pen) 
ระดับเขต/จังหวัด: รอยละ 50 ของจํานวนเด็ก อายุตํ่ากวา 2 ป ในพ้ืนที่ที่ใชคอกกั้นเด็ก  

3 รอยละการจมน้ําของเด็กที่มีการสอบสวน 
ระดับเขต/จังหวัด: รอยละ 100 ของเด็กที่จมนํ้าเสียชีวิตมีการสอบสวน 

4 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก  
ระดับประเทศ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา 15 ปตอประชากรเด็กแสนคน 

เทากับ 4.5 (หรือจํานวนการเสียชีวิต ไมเกิน 540 คน) 
ระดับเขต:  แตกตางกันในแตละเขต (เอกสารแนบทาย 1) 
ระดับจังหวัด:  แตกตางกันในแตละจังหวัด (เอกสารแนบทาย 2) 
หมายเหตุ การคิดเปาลดจํานวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:   

• พ้ืนที่สีแดง  ลดลงรอยละ 25 ตอป  
• พ้ืนที่สีเหลือง    ลดลงรอยละ 20 ตอป  
• พ้ืนที่สีเขียว      ลดลงรอยละ 10 ตอป  

มาตรการดําเนินงานที่สําคัญ 
1) การสรางทีมผูกอการดี (Merit Maker) ปองกันการจมนํ้า (ทีมใหม) 
2)  เนนกลุมเด็กเล็กตํ่ากวา 5 ปมากขึ้น และการใชคอกก้ันเด็ก (Playpen) ในครัวเรือนที่มีเด็กอายุตํ่ากวา 2 ป 
3)  การเฝาระวัง และการสอบสวน 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1)  จํานวนทีมผูกอการดีในแตละจังหวัดตามที่กําหนด ดังน้ี 

- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): รอยละ 70 ของจํานวนอําเภอใน
จังหวัด มีทีมผูกอการดีระดับทองแดง อยางนอยอําเภอละ 1 ทีม 

-  เขตพื้นที ่เสี ่ยงนอย (เขียว) : รอยละ 30 ของจํานวนอําเภอในจังหวัด มีทีมผู กอการดีระดับ
ทองแดง อยางนอยอําเภอละ 1 ทีม 

2)  รอยละ 50 ของเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปมีการใชคอกกั้นเด็ก 
3)  รอยละ 100 ของเด็กที่จมนํ้าไดรับการสอบสวน 
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4)  จํานวนการเสียชีวิตลดลงตามที่กําหนด 
-  พ้ืนที่เสี่ยงมาก ลดลงรอยละ 25 
-  พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงรอยละ 20  
-  พ้ืนที่เสี่ยงนอย ลดลงรอยละ 10 

Template ตัวชี้วัด (ตาม template กสธ.) 
    ภาพประเทศ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 135 คน < 270 คน < 405 คน < 540 คน 

Small Success  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 * ไตรมาสที่ 4 * 
รอยละ 100 ของเด็ก 
ที่จมนํ้าทุกรายไดรับ 

การสอบสวน 

รอยละ 25 ของจํานวน
เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป  
ในพ้ืนที่มีการใช 

คอกกั้นเด็ก (Play pen) 

จํานวนทีมผูกอการดี 
ในแตละจังหวัด 
ตามคาเปาหมาย 

ที่กําหนด 

จํานวนการเสียชีวิต
ลดลงตามคาเปาหมาย 

ที่กําหนด 

 
       หมายเหตุ: *รายละเอียดคาเปาหมายรายจังหวัดตามเอกสารแนบทาย 
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เปาหมายการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป 

และจํานวนทมีผูกอการดี ป 2561 จําแนกตามเขตบริการสขุภาพ 
 

เขต/พื้นที ่

การเสียชีวิต, อัตรา (จํานวนคน) ผูกอการดี (ทมี) 

Baseline ป 59 เปาหมาย ป 61 
Baseline ป 60 
(ทีมทองแดง) 

เปาหมาย ป 61 

1 3.1 (26) 2.1 (18) 25 41 

2 6.2 (37) 4.5 (27) 71 32 

3 7.6 (38) 5.4 (27) 35 37 

4 5.2 (46) 3.6 (32) 25 46 

5 7.6 (68) 5.6 (50) 53 44 

6 7.0 (77) 5.2 (57) 68 46 

7 8.0 (67) 5.9 (49) 75 56 

8 8.1 (82) 5.9 (60) 78 61 

9 7.6 (92) 5.7 (69) 217 54 

10 7.0 (58) 5.0 (42) 117 45 

11 4.7 (41) 3.3 (29) 106 38 

12 5.4 (60) 4.0 (45) 25 46 

กทม. 2.4 (21) 1.7 (15) 0 35 

ทั้งประเทศ 6.2 (713) 4.5 (520) 895 581 

 
แหลงขอมูล:  กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ขอมลู ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) 
วิเคราะห: กลุมปองกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอ่ืนๆ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
            (ขอมูลอาจแตกตางจากที่ กยผ. รายงาน เน่ืองจากขอมูลรายงานเดิมมีเหตุการณจากเรือลมรวมดวย) 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 1 
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ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากเสียชวิีตจากอุบัติเหตุทางถนน 
 

1.สถานการณอุบัติเหตุทางถนน 
การบาดเจ็บเปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย เสียชีวิต พิการและกอความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกแหงในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องคการอนามัยโลก
ประมาณการวาในแตละวันจะมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวา 3,000 คน คาดการณวาระหวาง พ.ศ. 
2543-2563 ประเทศที่มีรายไดสูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณรอยละ 30 แตจะมีผูเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นอยางมากในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลางถาปราศจากการดําเนินการแกไข
ปญหาที่เหมาะสม 

1.1 สถานการณอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทย องคการอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global Status 
Report on Road Safety, 2015) รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการสํารวจ       
180 ประเทศทั่วโลก พบวา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คิดเปนอัตรา 17.3 
ตอประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราตายเปนอันดับหน่ึงในภูมิภาคน้ี และจากรายงาน
ดังกลาว ไดประมาณการวาประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเปนอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 36.2 รายตอแสน
ประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเปนอันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด และในปงบประมาณ 2560 ที่ผานมา จากขอมูลมรณะบัตร พบวาอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยูที่ 19.21 ตอประชากรแสนคน 

1.2 เปาหมายความปลอดภัยทางถนนกระทรวงสาธารณสุข   
ประเทศไทยมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนนใหไดไมเกิน 10 คนตอประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในสวนของกระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ใหสอดคลองกับเปาหมายของประเทศ และ
สอดคลองเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs โดยหน่ึงใน
เปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จํานวน 17 เปาหมาย ซึ่ง
ในเปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย ขอ 
3.6 ลดอัตราการเสียชวิีตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนใหไดครึ่งหนึ่งภายในป 2563 การ
กําหนดใหลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถือเปนกาวครั้งสําคัญตอประเด็นความ
ปลอดภัยทางถนน สะทอนใหเห็นถึงการยอมรับมากขึ้นวาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เปน
สาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก 

สําหรับในปงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน สวนเปาหมายในระดับเขตและ
จังหวัดใหลดการจํานวนผูเสียชีวิตลงรอยละ 21 จากฐานขอมูลมรณบัตรป พ.ศ. 2553-2555 โดยคํานวณ
จากคามัธยฐาน 3 ป (รายละเอียดของแตละจังหวัดอยูในเอกสารแนบทาย)  
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2. ประเด็นตรวจราชการที่มุงเนนในปงบประมาณ 2561 
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน ใน 4 มาตรการ

หลัก แตจะมุงเนนในประเด็นที่สําคัญ 2 สวนที่สามารถวัดและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม 
ไดแก  

1) การขับเคลื่อนการจัดการขอมูลใหมีความตอเนื่องจากปที่ผานมา ไดแก IS Online และการ  
บูรณาการขอมูล 3 ฐานในจังหวัด ซึ่งมีความกาวหนาไปมากในหลายจังหวัด 

2) ขยับการปองไปที่เขมขนในระดับอําเภอและชุมชนมากขึ้น ไดแก  อําเภอ (สสอ./รพช./คปสอ.) 
เปนเลขารวมใน ศปถ.อําเภอ และบูรณาการการขับบเคลื่อนภายใตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (District Health Board: DHB) และมีกระบวนการทํางานทั้งเชิงผลผลิตและเชิงคุณภาพอยางเปน
รูปธรรมภายใตโครงการ D-RTI (District-Road Traffic Injury) ซึ่งเปนกรอบการดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับอําเภอที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งการจัดการขอมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การ
ขับเคลื่อนในระดับชุมชน การจัดการจุดเสี่ยง มาตรการชุมชน มาตรการองคกร พรอมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลในระดับอําเภอ   
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3. มาตรการดําเนนิงานทีส่ําคัญและแนวทางทางการตรวจติดตาม 
 
 

หนวยงาน มาตรการ การตรวจติดตามที่มุงเนน 

 
ระดับจังหวัด 

สํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด 

 1. Integration Data 3 ฐาน  
 2. Investigation online  
     (ในแงการบริกหารจัดการในจังหวัด)  
 3. Information Black Spot นําเสนอขอมูล 
    จุดผาน ศปถ.จังหวัด/อําเภอ  
    อยางนอย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  
 4. SAT/EOC-RTI วิเคราะหขอมูลสูมาตรการ 
    ปองกันสนับสนุน อําเภอ/ทองถิ่น  

1) การบูรณาการขอมูลการตาย  
   ของจังหวัดจาก 3 หนวยงาน 
   เปนอยางไร (สถานการณปญหา  
   ควรตารางแยกเปนรายอําเภอ  
   และรายเดือน) 
2) นําเสนอขอมูลช้ีเปาจุดเสี่ยง 
    จุดผาน ศปถ.จังหวัด/อําเภอ  
     

 
โรงพยาบาล  
(รพ. A S M1) 

และโรงพยาบาลชุมชน  
เฉพาะในเรื่อง  

Ambulance safety 
และ RTI Officer 

1. IS online (รพ. A S M1) 
2. TEA Unit คุณภาพ  (รพ. A S M1) 
3. Ambulance Safety 
4. RTI Officer เจาหนาที่ความปลอดภัยทาง 
    ถนน (จปถ.) เนน รถพยาบาล รถยนต 
    ราชการ (ควรเปนฝายบริหาร/ยานพาหนะ 
    ของหนวยงาน)   
5. การรักษาพยาบาล EMS/ER/In-hos/Refer    

1) จํานวนโรงพยาบาลที่    
   ดําเนินการ IS online  
    (เฉพาะ A S M1 ในจังหวัด)  
2) มีการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล 
    ในจังหวัดหรือไม  
3) การรักษาพยาบาลจํานวน 
   ผูบาดเจ็บทางถนนที่มีคาทีม่ี  
   Ps>0.75 เสยีชีวิต ไมเกิน 1%   

 
ระดับอําเภอ 

สสอ. 
โรงพยาบาลชุมชน 

คปสอ. 
 

1. สสอ./รพช./คปสอ. เปนเลขารวมใน ศปถ. อําเภอ 
2. อําเภอมีการบูรณาการงาน RTI ใน DHB 
3. Community Road Safety    
    (ชุมชน/ตําบล/หมูบาน)  
4. D-RTI ป 2 (อําเภอ) 
   (District-Road Traffic Injury) 

1) D-RTI เปาหมาย มีการดําเเนิน 
   การอําเภอเสี่ยงสูงสุด 1 อําเภอ 
   ในจังหวัด และอีก 30%ของ 
   อําเภอที่เหลอื 
   หมายเหตุ การดําเนินงาน  
   D-RTI จะสามารถครอบคลุม 
   กิจกรรมทั้ง 4 ประเด็นดานซาย  

 

 

4. การกําหนด Small Success รายไตรมาส 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. เสนอขอมูลการตายท่ี 
    เปนทางการตอ ศปถ. 
    ประเทศ  (สวนกลาง) 
2. การจัดอบรม IS  
   online (รพ. A S M1)  
   อยางนอย 6 เขต  
   (สวนกลาง) 

 1. มีการชี้เปาจุดเสี่ยง 
      ผาน ศปถ. ทุก 
      จังหวัด (760 จุด)    
      (สสจ.)  

2. จังหวัดรายงาน 
    การบูรณาการ 
    ขอมูลครบทุก 
    จังหวัด (สสจ.) 

1. อําเภอท่ีดําเนินการ  
   D-RTI ตามเปาหมาย    
   (อําเภอ/สสจ/สคร.) 
2. มีการรายงานผลการ  
    สอบสวนผาน 
   Investigation online 
   ตามเกณฑ 
   (พ้ืนที่/สวนกลาง) 

1. มีระบบรายงาน IS online อยางนอย 80%  
    (รพ. A S M1/สวนกลาง) 
2. มีอําเภอ D-RTI ผานเกณฑระดับดี 50%  
   (161 อําเภอ) (อําเภอ/สสจ/สคร./สวนกลาง) 
3. การชี้เปาจุดเสี่ยงผาน ศปถ. ทุกจังหวัด  
    (1,520 จุด) (สสจ) 
4. จํานวนครั้งและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ    
    รถพยาบาลลดลง (โรงพยาบาล/สวนกลาง) 
5. ผูบาดเจ็บจากทางถนนท่ีมีคา Ps>0.75  
    เสียชีวิตไมเกิน 1% (รพ. A S M1) 
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หมายเหตุ : 1) การพิจารณาหนวยงานในการตอบ Small Success ใหดูวงเล็บแนบทายในแตละขอ  

               2) เปาหมายในแตละขอจะมีการรายงานผานระบบ Web Base quickwin ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.)  
                   http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php รายไตรมาส 

 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค สํานักโรคไมติดตอ ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็น/ 
สวนที่รับผิดชอบ 

๑. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักโรคไมติดตอ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 08 9788 3020 
e-mail: nuchtt@hotmail.com 

 

๒. นายขจรศักดิ์  จันทร
พาณิชย 

นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
สํานักโรคไมติดตอ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 06 4424 8855 
e-mail: khajohn_j@hotmail.com 

 

3. นายพานนท  ศรีสุวรรณ 
  

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 
สํานักโรคไมติดตอ 

Tel. 0 2590 3967 
ppanon025@gmail.com 

 

4. นางสาวนิตยา คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข 
กองสาธารสุขฉุกเฉิน 

Tel. 0 2590 1967  

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และอัตราผูปวยความดันโลหติสูง 
รายใหมจากกลุมสงสัยปวยความดันโลหติสูง 

สถานการณ 

โรคความดันโลหิตสูง: ขอมูลสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยในป 2557 – 
2560 พบวาอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม  219,132.88  913.97  1,178.60และ1,355.42 
ตอแสนประชากร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีจากขอมูลสถิติขอมูล
ระบบรายงาน HDC พบวาการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 16,906,211 คน พบเปนกลุม
เสี่ยง 3,909,876 คน และกลุมสงสัยปวยรายใหม 761,922 คน ปงบประมาณ 2560 พบอัตราผูปวยราย
ใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง 582.81 ตอแสนประชากร 
 การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 (ป2551-2552) พบความชุก
ของความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ป ขึ้นไป รอยละ 21.4 หรือประมาณ 11ลานคน และผูที่มี
ความดันโลหิตสูง รอยละ 60ในเพศชาย และรอยละ 40ในเพศหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนผูที่ไดรับ
การวินิจฉัยวาปวยเปนความดันโลหิตสูงแตไมไดรับการรักษา มีรอยละ 8-9 และในกลุมของผูปวยที่ไดรับการ
รักษา มีเพียง 1ใน 4ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดตามเกณฑที่กําหนด การสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5(ป2557) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทย
ที่มีอายุ 15ป ขึ้นไป รอยละ 24.7 หรือประมาณ 14ลานคน 
 โรคเบาหวาน:สถานการณในประเทศไทยในป 2556 มีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 
9,647 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเปนอัตราตายดวยโรคเบาหวาน 14.93 ตอประชากรแสนคนและ
จากขอมูลระบบรายงานHDC พบวา ปงบประมาณ 2560 มีผูปวยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับ
นํ้าตาลได ดีมี เ พียงรอยละ 23.13 ซึ่ งหากผูปวยควบคุมสภาวะของโรคไดไม ดีจะทําให เ กิดปญหา
ภาวะแทรกซอนทั้งเรื่องของ ตา ไต หัวใจ สมอง หรือเทาอัตราผูปวยรายใหมโรคเบาหวานเปน 582.81 ตอ
แสนประชากร 
 การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4  ป 2551-
2552 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 6.9 หรือประมาณ 
3,185,639 คน โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกวาในเพศชาย คือ รอยละ 7.7 และ 6 ตามลําดับ นอกจากน้ี
ความชุกจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ กลาวคือ จากรอยละ 0.6 ในกลุมอายุ15-29 ป และพบสูงสุดในกลุมอายุ 60-
69 ปรอยละ 16.7 และที่สําคัญ 1 ใน 3 ของผูที่เปนเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน 
กลุมอายุ 15-29 ป เปนกลุมที่ไมไดรับการวินิจฉัยมากที่สุดสัดสวนของผูที่ไมไดรับการวินิจฉัยจะลดลงตาม
อายุที่เพ่ิมขึ้นจนตํ่าสุดในชวงอายุ 70-79 ป เพศชายทุกกลุมอายุมีสัดสวนของการไมเคยไดรับการวินิจฉัยมา
กอนสูงกวาในผูหญิงในกลุมอายุเดียวกันและมีสัดสวนของผูที่รักษาและควบคุมระดับนํ้าตาลไดตามเกณฑนอย
กวาเพศหญิงเกือบทุกกลุมอายุการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5(ป2557) พบ
ความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรไทยที่มีอายุ 15ป ขึ้นไป รอยละ 8.9 หรือประมาณ 5 ลานคน 
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ประเดน็การตรวจราชการทีมุ่งเนน 
การดําเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปขึ้นไป และการลดปจจัยเสี่ยงทั้งใน
ระดับบุคคลและประชากร 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1.การดําเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 
ปขึ้นไป และการลดปจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร 
- อัตราผูปวยเบาหวาน
รายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวานไมเกินรอยละ 
2.40 
-อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผดิชอบ
ไดรับการวัดความดัน
โลหิตที่บาน ≥รอยละ 10 

1. มาตรการระดับประชากร 
ไดแก  การสื่อสาร
สาธารณะ 
- การเฝาระวังปจจัยเสี่ยง

และการจัดการลดเสี่ยง
ในประชาชนทั่วไปและ
กลุมเปาหมายเฉพาะ 
ไดแก สถาน
ประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัยกายใจเปนสุข
ตําบลจัดการสุขภาพ 

2. มาตรการในสถานบริการ 
- การคัดกรองโรคความ

ดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน 
อายุ 35 ป      ขึ้นไป 
พรอมกับประเมินความ
เสี่ยงดวยวาจา และให
คําปรึกษาลดเสี่ยง 

 

1.การรณรงคสือ่สาร
สาธารณะ 
2.การเฝาระวังปจจัย
เสียงและการ
ดําเนินงานลดปจจัย
เสี่ยงในชุมชน เชน 
สถานประกอบการ
ปลอดโรคปลอดภัยกาย
ใจเปนสุข และตําบล
จัดการสุขภาพและการ
บังคับใชกฎหมายบุหรี่ 
สุรา 
3.การคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน 
อายุ 35 ปขึ้นไป พรอม
กับประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจา และให
คําปรึกษาลดเสี่ยง  
การกํากับติดตามใหกลุม
เสี่ยง DM/HT เขาถึง
บริการปรับพฤติกรรมลด
เสี่ยง 

3 เดือน 
1.มีแผนการรณรงค
สื่อสารประชาสัมพันธลด
เสี่ยงโรค DM/HT ดวย
วิธีตางๆ เชน รณรงคให
ความรูในวันสาํคัญ
(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)  
2.มีแผนงานโครงการเฝา
ระวัง คัดกรอง และลด
เสี่ยงในชุมชน  
3.มีการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมาย 
บุหรี่ สุรา 
6 เดือน 
1.มีการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน 
อายุ 35 ปขึ้นไป พรอม
กับประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจา และให
คําปรึกษาลดเสี่ยง            
≥รอยละ 80 และมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุมเสี่ยงตอเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
2.อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่
บาน ≥รอยละ 5 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธที่ตองการ 

9 เดือน 
1.มีการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน
อายุ 35 ปขึ้นไป พรอม
กับประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจา และให
คําปรึกษาลดเสี่ยง  
≥ รอยละ 90  
2.อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่
บาน ≥ รอยละ 8 
12 เดือน 
1.อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูง ในเขตรับผดิชอบ
ไดรับการวัดความดัน
โลหิตที่บาน≥รอยละ 10 
2.อัตราผูปวยเบาหวาน
รายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน  
ไมเกินรอยละ 2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 622 | P a g e  



Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.มีแผนการรณรงค
สื่อสารประชาสัมพันธ
ลดเสี่ยงโรค DMHT ดวย
วิธีตางๆ เชน รณรงคให
ความรูในวันสาํคัญ
(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)  
2.มีแผนงานโครงการเฝา
ระวัง คัดกรอง และลด
เสี่ยงในชุมชน  
3.มีการบังคับใช
มาตรการทางกฎหมาย 
บุหรี่ สุรา 
 

1.มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปขึ้นไป 
พรอมกับประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจา และใหคําปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ รอยละ80 มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
กลุมเสี่ยงตอเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
2.อัตราประชากรกลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัดความ
ดันโลหิตที่บาน ≥รอยละ 5 
 

1.มีการคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน
อายุ 35 ปขึ้นไป พรอม
กับประเมินความเสี่ยง
ดวยวาจา และให
คําปรึกษาลดเสี่ยง  
≥ รอยละ 90  
2.อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดันโลหิต
สูงในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่
บาน ≥รอยละ 8 
 

1.อัตราประชากรกลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัดความ
ดันโลหิตที่บาน ≥รอยละ 10 
2.อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน  
ไมเกินรอยละ 2.40 

 

หนวยงานที่รบัผดิชอบ: กรม.ควบคุมโรค สํานักโรคไมติดตอ กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ผูรบัผดิชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นท่ี
รับผิดชอบ 

1. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ
   
 

ตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนา
ระบบสาธารณสขุ 
สํานักโรคไมติดตอ  
กรมควบคุมโรค 

Tel. 02-5903963 

Mobile 089 5155911 

e-mail :wsu_1978@hotmail.com  

 

2.นางเมตตา คําพิบูลย ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ 
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
สํานักโรคไมติดตอ  
กรมควบคุมโรค 

Tel. 02-5903963 
Mobile……………………. 
e-mail : mettakum@gmail.com 

 

3.นางสาวอีสตีนา  อุสนุน ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบตัิการ 
กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ  
กรมควบคุมโรค 

Tel. 02-5903963. 
Mobile 098 2638472 
e-mail : isteena_143@hotmail.com 

 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆทีส่ําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 20 รอยละของผลติภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

สถานการณ 

1) ผลิตภัณฑอาหารสด:ผักและผลไมสด 
คณะกรรมการอาหารแหงชาติมีนโยบายขับเคลื่อนผักและผลไมสดปลอดภัยตลอดหวงโซโดยใหบูรณา

การการดําเนินงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน(5P) และกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการการจัดการสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไมสด 3 มาตรการ 
ไดแก มาตรการที่ 1 การยกระดับการกํากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยผักและผลไมสด มาตรการที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพดานอาหารและยา (กรณีการกํากับดูแลการนําเขาผัก/ผลไม) และมาตรการที่ 3  
การพัฒนาระบบเฝาระวัง (National Surveillance Plan)  
  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกําหนดวิธีการ
ผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก เพ่ือ
ยกระดับสถานที่ผลิตใหมีระบบประกันคุณภาพ และตามสอบยอนกลับได มีผลบังคับใชในเดือนสิงหาคม 2561 

ขอมูลการตกคางสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไมสดทั่วประเทศ ป 2558-2560 
ตรวจดวยชุดทดสอบอยางงาย เปนดังน้ี ผลการดําเนินงานในรอบ 3 ยอนหลัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
พบวารอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชรอยละ 96.91 97.82 95.53 
ตามลําดับ (ขอมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.60 ตรวจดวยชุดทดสอบ GT test kit ** ตรวจดวยชุดทดสอบ GT test kit 
และ TM/2 test kit) 

การดําเนินงานที่ผานมา (3 ปยอนหลัง) :ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ไดจัดอบรมช้ีแจง (ราง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชใน
การผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก ใหแกเจาหนาที่ ผูผลิต ผูนําเขาและ   
ผูจําหนาย รวมทั้งจัดทํา (ราง) คูมือการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)ฯ 

2) ผลิตภัณฑอาหารแปรูป:นมโรงเรียน 
รัฐบาลมีนโยบายใหอาหารเสริมนมโรงเรียนเพ่ือแกปญหาการขาดสารอาหารและทุพโภชนาการในเด็ก

นักเรียนต้ังแตป พ.ศ. 2535 และคณะอนุกรรมการกํากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนไดกําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑนมโรงเรียน 1 ครั้ง/เทอม 
(ปละ 2 ครั้ง) ซึ่งนมโรงเรียนเปนผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงสูง เน่ืองจากหากพบปญหาจะสงผลกระทบโดยตรง
ตอสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน โดยในชวงที่ผานมายังคงพบปญหาดานคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ  

ดังน้ันรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับปญหานมโรงเรียนมากการประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 มิถุนายน2559 มีมติใหกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมความเขมงวดในการ
ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน เพ่ือปองกันปญหานมเสีย โดยในทางปฏิบัติใหสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ิมความถี่ในการตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียนในดาน
เช้ือจุลินทรียเปนประจํา ทุกเดือน และให อย. รวบรวมผลการดํา เนินงานเสนอคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑนมทราบ หากพบวาไมผานมาตรฐานจะไดพิจารณาดําเนินการกับสถานที่ผลิตดังกลาวตอไป 
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ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑนมโรงเรียนที่ผานมาเปนดังน้ี  

 ปงบประมาณ เทอม: 
ปการศึกษา 

ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑนมโรงเรียน (ตัวอยาง) 
เก็บตัวอยาง ผานมาตรฐาน รอยละ 

2558 2/2557 100 92 92.00 
1/2558 94 87 92.55 

2559 2/2558 93 86 92.47 
1/2559 87 78 88.51 

2560 2/2559 79 68 86.07 
1/2560 58 50 86.21 

 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. ผักและผลไมสดปลอดภัย 
2. นมโรงเรียนปลอดภัย 
 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธที่
ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1.ผักและผลไมสดปลอดภัย 
ผักและผลไมสดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 
รอยละ 60 

1) สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) สงขอมูลสถานที่ (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมสด ตาม
ขอบขายของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 
2) สสจ. ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลสถานที(่คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไมสดที่ อย.สงให 
3) สสจ.ตรวจประเมินและพัฒนา

ความพรอมสถานที่ผลิตและสุมเก็บ
ตัวอยางผักและผลไมสด 
4) กรณีที่จังหวัดไมมีสถานทีผ่ลติ 

(คัดและบรรจ)ุ ผักและผลไมสดที่เขา
ขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฯ ขอให สสจ.ดําเนินการ สุมเก็บ
ตัวอยางผักและผลไมสดในสถานที่
จําหนาย 
 
 
 

1.รอยละของสถานที่
ผลิต(คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไมสดที่
ไดรับการพัฒนาผาน
เกณฑ 
2.รอยละของผักและ
ผลไมสดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

ผักและผลไมสด
ตองพบการ
ตกคางของ
สารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในปริมาณ
ไมเกินกวาเกณฑ
กําหนด 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ 
แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธที่
ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2.นมโรงเรียนปลอดภัย 
รอยละของผลติภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด 
รอยละ 90 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
(เฉพาะจังหวัดที่มีสถานทีผ่ลติ) 
ดําเนินการ ดังน้ี  
1) ตรวจประเมินสถานที่ผลตินม
โรงเรียนทุกแหงในจังหวัด ตาม
หลักเกณฑ 
2) สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 

ผลการเฝาระวังความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานที่
ผลิต  

นมโรงเรียนตองมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑที่
กําหนด 

 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1.ผักและผลไมสดปลอดภัย 

• ขอมูลสถานทีผ่ลิต (คัดและ
บรรจ)ุ ผกัและผลไมสดใน
จังหวัด 
• ตรวจประเมินสถานที่ผลิต 
(คัดและบรรจ)ุ ผักและ
ผลไมสดทุกแหงที่มีอยูใน
จังหวัด 
• ขอมูลผลการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไมสด 
• สุมเก็บตัวอยางผักและ
ผลไมสด ณ สถานที่
จําหนายเปาหมาย 
• รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th 

• ขอมูลผลการตรวจประเมิน
สถานทีผ่ลิต (คัดและบรรจ)ุ ผัก
และผลไมสด 
• ขอมูลผลการตรวจวิเคราะห
ผักและผลไมสด ณ สถานที่
ผลิตหรือจําหนายเปาหมาย 
• ติดตามตรวจสอบการพัฒนา
สถานที่ผลิต (ผกัและผลไม
สด) ที่ไมผานเกณฑและตรวจ
ประเมินซ้ํา 
• สุมเก็บตัวอยางผักและ
ผลไมสด ณ สถานที่ผลิต
และสถานทีจ่ําหนาย
เปาหมาย 
• รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th 

• ขอมูลผลการตรวจ
วิเคราะหผกัและผลไมสด 
ณ สถานทีผ่ลติหรือ
จําหนายเปาหมาย 
• รายงานผลมายัง อย. 
ทาง kb@fda. 
moph.go.th  

• สรุปผลการดําเนินงาน
และสงตอขอมลูให
สํานักงานเกษตรจังหวัด
และหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงการใชสารเคมี
ทางการเกษตร 
• รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2.นมโรงเรียนปลอดภัย 
• ผลการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตนมโรงเรียน 
และผลการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต เทอม 2/2560 
• รายงานผลมายัง อย. ทาง 

• ผลการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต รายเดือน 
• รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th/ 
หรือในระบบ Dashboard 

• ผลการตรวจประเมิน
สถานที่ผลิตนมโรงเรียน 
และผลการตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
เทอม 1/2561 

• ผลการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑนมโรงเรียน 
ณ สถานที่ผลิต ราย
เดือน 
• รายงานผลมายัง อย. 
ทาง kb@fda. 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
kb@fda. moph.go.th หรือ
ในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผลการเฝาระวัง
ให Milk board /หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
ระดับจังหวัด 

ของกระทรวงสาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผลการเฝาระวัง
ให Milk board /หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
จังหวัด 

• รายงานผลมายัง อย. 
ทาง kb@fda. 
moph.go.th หรือใน
ระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
• จัดสงขอมูลผลการเฝา
ระวังให Milk board /
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในระดับจังหวัด 

moph.go.th/ หรือใน
ระบบ Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข (เฉพาะ 
อย.) 
• จัดสงขอมูลผลการเฝา
ระวังให Milk board /
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของในระดับ
จังหวัด  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักอาหาร 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

1. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท นักวิชาการอาหารและยา
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักอาหาร 

Tel. 02-590-7030 
Mobile 089-831-3381 
e-mail : 
planning.food@gmail.com  

1.ผักและผลไมสด
ปลอดภัย 
2.นมโรงเรียนปลอดภัย 

2. น.ส. อทิตา  ชนะสิทธ์ิ นักวิชาการอาหารและยา 
ปฏิบัติการ 
สํานักอาหาร 

Tel. 02-590-7030 
Mobile 083-079-3508 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 

1.ผักและผลไมสด
ปลอดภัย 
2.นมโรงเรียนปลอดภัย 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละของผลติภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

สถานการณ 
 สถานการณความไมปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมไดคุณภาพ ยังพบวาเปนปญหาที่
พบไดอยางตอเน่ือง ซึ่งการตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพทั่วประเทศและการจัดการความเสี่ยง
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ จะเปนกลไกสําคัญในการประเมินสถานการณและกําหนดแนวทางการจัดการให
ผลิตภัณฑสุขภาพมีความปลอดภัย ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและสงผลกระทบตอสุขภาวะที่ดีของคนไทยใน
ที่สุด 

ผลการดําเนินงานการกํากับดูแลผลิตภัณฑสุขภาพหลังออกสูตลาด 3 ปยอนหลัง ป 2558-2560 
พบวาผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  

ตัวช้ีวัด ป 2558 ป 2559 ป 2560 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบได
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

96.08 88.98 97.60 

 ป 2560 พบผลิตภัณฑเสริมอาหาร อวดอางสรรพคุณทางยา เชน ลดความอวน เสริมสมรรถภาพทาง
เพศ พบมีการปลอมปนสารที่มีฤทธ์ิทางยา ปญหาจํานวนตัวอยางที่สงตรวจวิเคราะหมีจํานวนมาก ทําใหการรอ
ผลวิเคราะหระยะเวลานาน ผูประกอบการขาดความรู ความเขาใจ ในกระบวนการผลิต ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐาน และพนักงานเจาหนาที่บางสวนขาดทักษะในการจัดการปญหาโฆษณาฝาฝนกฏหมายผลิตภัณฑ
สุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธที่
ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
รอยละของ
ผลิตภัณฑสุขภาพที่
ไดรับการ
ตรวจสอบได
มาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด 
เปาหมาย รอยละ 
95 

1.จัดทําแผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk management 
Plan) ของผลิตภัณฑสุขภาพ  
2. จัดทําแผนการเฝาระวัง
ผลิตภัณฑสุขภาพ และ
ดําเนินการตามแผนเฝาระวังฯ ให
ครอบคลุมตามบริบทแตละพ้ืนที่ 

1. การจัดทําแนวทางหรือ
แผนงานหรือโครงการเฝา
ระวังคุณภาพ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ ของจังหวัด 
ซึ่งแผนดังกลาว ควรมี
ประเด็นหลักประกอบดวย 
เปาหมาย (พ้ืนที่ หรือ
กลุมเปาหมาย) กรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน 
งบประมาณและผูรับผิดชอบ 

2. ขอมูลการเก็บตัวอยางของ
จังหวัด หรือเก็บตัวอยางใน
รายการที่ตกลงกับ อย.เพ่ือ

ประชาชนได
บริโภค
ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ และ
ปลอดภัย 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม 
ผลลัพธที่
ตองการ 

ตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการหรือตรวจดวย
ชุดทดสอบเบ้ืองตน รวมถึง
แผนเก็บตัวอยางของหนวย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ทั้งของ
จังหวัดและเขต เทียบกับ
เปาหมายที่กําหนด 

3. นําผลการ Surveillance               
มาดําเนินการจัดการความ
เสี่ยง  (Risk management) 
แบบบูรณาการ รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
อปท. สวนราชการตางๆ เปน
ตน รวมถึงดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย 

4. สื่อสารความเสีย่ง                    
ไปยังผูที่เกี่ยวของเพ่ือการ
จัดการปญหา    

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 1.การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงดานผลติภัณฑสุขภาพ 

มีแผนการจัดการความเสี่ยง 

(Risk management 

Plan) ของผลติภัณฑ

สุขภาพ ทั้งสวนกลาง (อย.) 

และสวนภูมิภาค (จังหวัด)   

  

รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการจดัการความ

เสี่ยง (Risk management 

Plan) ของผลติภัณฑ

สุขภาพ    รอบ 6 เดือน 

 

รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

จัดการความเสี่ยง (Risk 

management Plan) 

ของผลิตภัณฑสุขภาพ    

รอบ 9 เดือน 

 

1. สรุปและประเมินผล

การดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความ

เสี่ยง (Risk 

management Plan) 

ของผลิตภัณฑสุขภาพ  

2. ขอเสนอเชิงนโยบาย

ในการจัดการปญหา

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 2.การตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ 

1.. มีแผนการเฝาระวัง

ผลิตภัณฑสุขภาพทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

2. ดําเนินการตามแผนเฝา

ระวังฯ ได รอยละ 30 

1. ดําเนินการตาม         

แผนเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพได รอยละ 65 

1. ดําเนินการตาม         

แผนเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพได รอยละ 100 

1. สรุปและประเมินผล

การดําเนินงานตาม     

แผนเฝาระวังผลิตภัณฑ

สุขภาพ รวมถงึจัดทํา

ขอเสนอในการจัดการ

ปญหาดานผลติภัณฑ

สุขภาพ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ/กองสงเสริมงาน
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถิ่น(กอง คบ.)  
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

1. ภก.อาทิตย พันเดช เภสัชกรชํานาญการ
พิเศษ 
กองสงเสริมงาน
คุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพใน
สวนภูมิภาคและ
ทองถิ่น(กอง คบ.) 

Tel. 02-590-7383 
Mobile 084-795-6951 
e-mail : 
artypun@gmail.com  

การดําเนินงานใน
ภูมิภาค 

2. น.ส. จิตธาดา  เซงเจริญ นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ 
กองแผนงานและ
วิชาการ 

Tel. 02-590-7292 
Mobile 081-841-5786 
e-mail : 
jtdtrs@fda.moph.go.th 

การดําเนินงานใน
สวนกลาง 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

ประเด็นที่ 1 รอยละสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด 

สถานการณ 

สถานการณการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญได ดังน้ี 

1.ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 กําหนดวา “หามมิใหบุคคลใดประกอบ

กิจการสถานพยาบาล เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต” 

2.ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในขอ 3,4 และขอ 5 ไดแตงต้ังใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเปนพนักงาน

เจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559) 

3.สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การขออนุญาต

ประกอบกิจการและการดําเนินการคลินิก เปนกระบวนการหน่ึงซึ่งกําหนดระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นไมเกิน 

67 วันทําการ 

4.คลินิกเอกชน ที่ย่ืนขอรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการ ตองมีลักษณะและมาตรฐาน

เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการใหบริการของ

สถานพยาบาล กฎกระทรวงวาดวยชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ หรือยานพาหนะที่

จําเปนประจําสถานพยาบาล กฎกระทรวงวาดวยวิชาชีพและจํานวนผูประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ฯลฯ 

5.การเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอยางตอเน่ือง ทําใหมีคลินิกเอกชนที่ขออนุญาตต้ังใหม

จํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชน ทําใหหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของจําเปนตองดําเนินการให

เปนไปตามที่กําหนดไวในคูมือประชาชนอยางเครงครัด และกําหนดเปนมาตรฐานกลางในการดําเนินการทั่ว

ประเทศทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใหบริการประชาชน 

6.ปจจุบันฐานขอมูลสถานพยาบาลเอกชนยังกระจัดกระจาย ไมมีศูนยรวมของฐานขอมูล ถึงแมวา     

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะพัฒนาระบบฐานขอมูลสถานพยาบาลออนไลน และอบรมการใชงานใหกับ

เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแลวก็ตาม จําเปนตองใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบันทึก

ขอมูลการขออนุญาตฯตางๆ และธุรกรรมอ่ืนๆในระบบสถานพยาบาลออนไลน ที่ทางกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพไดพัฒนา เพ่ือประโยชนในการใชขอมูล การรายงาน ตรวจสอบขอมูลรวมกัน รวมทั้งการวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือการจัดการ  การบริหาร และการพัฒนางานตอไป 

7.ปจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหนวยงานในระดับเขต คือสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขตทั้ง 12 เขต เพ่ือดําเนินการภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มอบลงไป ซึ่งงานการคุมครอง

ผูบริโภคดานบริการสุขภาพก็เปนงานหน่ึงที่มอบสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ไปสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ ตลอดจนการถายทอด

ตัวช้ีวัดที่สําคัญของกระทรวงเพ่ือช้ีแจง ทําความเขาใจใหกับเจาหนาที่ในพ้ืนที่ จึงจําเปนตองมีการวางแผนแบบ

บูรณาการในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป 
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ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

- การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพในระดับเขต แบบบูรณาการ 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงาน        ในพืน้ที่  แนวทางการตรวจ

ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพใน
ระดับเขต แบบบูรณาการ 
1.มีการประชุมหรือ
แตงต้ังคณะทํางาน
เพ่ือขับเคลื่อนงาน
คุมครองผูบริ โภค
ดานบริการสุขภาพ
ในระดับเขต เพ่ือ
วางแผนแบบบูรณา
การ 

1.ทบทวนหรือแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ขับเคลื่อนงานคุมครองผูบริโภคดานบริการ
สุขภาพในระดับเขต 
2.ประชุมคณะทํางานฯเพ่ือวิเคราะห
สถานการณ ขอมูลสถานพยาบาล ปญหา
ระดับจังหวัด และระดับเขต รวมทั้งขอมูล
สถานพยาบาลที่ตองไดรับการเฝาระวัง  
3.จัดทําแผนงาน/โครงการ แบบบูรณาการ 
ตลอดจนถายทอดตัวช้ีวัด และช้ีแจงคูมือ
สําหรับประชาชน เพ่ือเปนมาตรฐานกลางใน
การดําเนินงาน  
4.ดําเนินงานตามแผนงาน 
5.วิเคราะหหาความเสี่ยง 
6.จัดใหมีการประชุมคณะทํางานเพ่ือติดตาม
ผลการดําเนินงานทุก 6 เดือน และจัดทํา
รายงานประชุม 

1.มีการประชุมหรือ
ทบทวนคําสั่งแตงต้ัง
คณะทํางานเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน
คุมครองผูบริโภคดาน
บริการสุขภาพใน
ระดับเขต 
2.มีการวางแผนการ
ดําเนินการตรวจ
อนุญาต/ระบุปญหา
ในพ้ืนที/่
สถานพยาบาลที่ตอง
ไดรับการเฝาระวังใน
เขตพ้ืนที่ 
3.มีแผนงาน/โครงการ  
/การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่
กําหนด 
4.มีรายงานการ
ประชุมคณะทํางานฯ
ทุก 6 เดือน 

- การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานแบบ
บูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนงาน
คุมครองผูบริโภค
ดานบริการสุขภาพ
ในระดับเขต - การ
วางแผนแบบบูรณา
การ 
- สถานพยาบาล
ผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 
(ขั้นตอนและ
ระยะเวลาเปนไป
ตามที่กําหนดไวใน
คูมือสําหรับ
ประชาชน 
กระบวนการขอ
อนุญาตประกอบ
กิจการและ
ดําเนินการคลินิก : 
67 วันทําการ) 
 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12,สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แหง 
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Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศพัท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทยอาคม ประดิษฐ
สุวรรณ 

ผูอํานวยการสพรศ. 
สํานักสพรศ. 

Tel. 02-193-7000 ตอ 
18410 
Mobile 081-766-2234 
e-mail : 
akom_p@hotmail.com 

ควบคุม กํากับ

มาตรฐาน

สถานพยาบาลเอกชน 

ภายใตพ.ร.บ.

สถานพยาบาล พ.ศ.

2541 

นางสาวประนอมณัฐา วิไล
รัตน 

หัวหนากลุมคลนิิก 
สํานักสพรศ. 

Tel.02-193-7000 ตอ 
18407 
Mobile 081-731-9764 
e-mail : 
mew5555@hotmail.com  

ควบคุม กํากับ

มาตรฐานคลินิก 

ภายใตพ.ร.บ.

สถานพยาบาล พ.ศ.

2541 (เฉพาะในกทม.) 

นางพรพิศ กาลนาน หัวหนากลุมยุทธศาสตร 
สํานักสพรศ. 

Tel.02-193-7000 ตอ 
18415 
Mobile 081-731-9771 
e-mail : 
kanlanan@hotmail.com 

ผูนิเทศงาน เขต 4 

จัดทํารายละเอียด

ตัวช้ีวัด 

นางสาวกอกุล ใสสกุล นักวิชาการสาธารณสุข 
สํานักสพรศ. 

Tel. 02-193-7000 ตอ 
18415 
Mobile 087-027-3701 
e-mail 
:mrdit@hotmail.com 

ติดตามการรายงานผล
ตัวช้ีวัด 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ประเด็นที่ 2 รอยละของสถานประกอบเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด   

สถานการณ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) มีวิสัยทัศนของการพัฒนาให

ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ   โดยกําหนดยุทธศาสตรของประเทศเพ่ือใหประเทศ
ไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของ
ภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation)  มีเปาหมายการลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการ
กระจายอยางทั่วถึงและมีแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัว
และดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคารูปแบบตางๆ  เพ่ิมสัดสวน
ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปน
ของตนเองมากขึ้น และพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต  บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล ซึ่งธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเปนธุรกิจบริการสาขาหน่ึงที่สรางรายไดใหกับ
ประเทศอยางตอเน่ือง แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมูลคาการตลาดเพ่ิมขึ้น
ทุกป ในป 2558 มีมูลคาการตลาดถึง 4.75  หมื่นลานบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป            
ซึ่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชเมื่อ 27 กันยายน 2559               
มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม พัฒนาและควบคุม กํากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (สปาเพ่ือ
สุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ) และบุคลากรดานธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานสามารถสรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินการในปงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผาน
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 3,157  แหง คิดเปนรอยละ 87.30 มีผูดําเนินการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ จํานวน 12,224  คน 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

1.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
2.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ไดรับการสงเสริมและควบคุมกํากับใหผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 
3. การพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ(สปาเพ่ือสุขภาพ
,นวดเพ่ือสุขภาพและ
นวดเพ่ือเสริมความงาม) 

1.สงเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนที่  

1.มีแผนงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพมี
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

บุคลากรดานธุรกิจสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ไดแก พนักงานเจาหนาที่ 
ผูประกอบการ ผูใหบรกิาร
และผูดําเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2.มีกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจาหนาที่ 
ผูประกอบการ ผูใหบรกิาร
และ ผูดําเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

บุคลากรดานธุรกิจ
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพมี
มาตรฐาน 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ(สปาเพ่ือสุขภาพ
,นวดเพ่ือสุขภาพและ
นวดเพ่ือเสริมความงาม) 

3.ตรวจรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

3.สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพไดรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพไดรับการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ไดรับการสงเสริมและควบคุมกํากับใหผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ(สปาเพ่ือสุขภาพ
,นวดเพ่ือสุขภาพและ
นวดเพ่ือเสริมความงาม) 

1.สงเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

1.มีแผนงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพไดรับการ
พัฒนามาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
 

2.สรางและพัฒนาเครือขาย
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

2.มีเครือขายสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ระดับจังหวัด 

ชมรมสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ระดับจังหวัด 
 

3.เฝาระวังสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

3.มีกิจกรรมการออกตรวจ
มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
กอนและหลังการอนุญาตให
ประกอบกิจการ 
 
 

สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพไดรับการ
ตรวจเฝาระวัง
มาตรฐาน 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3 การพัฒนาฐานขอมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ระดับจังหวัด(สปาเพ่ือ
สุขภาพ,นวดเพ่ือสุขภาพ
และนวดเพ่ือเสริมความ
งาม) 

1.สํารวจขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1.มีกิจกรรมการสํารวจ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในจังหวัด 

ขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ(สปาเพ่ือ
สุขภาพ,นวดเพ่ือ
สุขภาพและนวดเพ่ือ
เสริมความงาม) 
ระดับจังหวัด 

2.สรางและพัฒนาฐานขอมลู
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ระดับจังหวัด 

2.มีฐานขอมลูสถาน
ประกอบ การเพ่ือสุขภาพ
ระดับจังหวัดที่เปนปจจุบัน
และมีคุณภาพ 

มีระบบฐานขอมูล
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพระดับ
จังหวัด 

3.เช่ือมโยงฐานขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพกับ
ระบบฐานขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพของ
กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

3.มีการลงขอมลูในระบบ
ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ของกองสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

เกิดการเช่ือมโยง
ขอมูลการดําเนินงาน
สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพระหวาง
จังหวัดและกองสถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย รอยละ 50 

สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพผานเกณฑมาตรฐาน

ตามที่กฎหมาย รอยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่กฎหมาย 

รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ ผานเกณฑ

มาตรฐานตามที่

กฎหมายรอยละ 65 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ   กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายพรเทพ   ลอมพรม ตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

Tel. 02- 1937000 ตอ 18431 
Mobile 097 -0986355 
e-mail : 
porntep.taro@gmail.com 

 

นายชิติพัทธ   ศรีงาม
เมือง 

ตําแหนง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

Tel. 02-1937000 ตอ 18619 
Mobile 094-9564412 
e-mail : chitipat@gmail.com 

 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 23 รอยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิง่แวดลอมไดตามเกณฑ  
GREEN&CLEAN Hospital 

สถานการณ 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 959 แหง โดยโรงพยาบาลสามารถพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital จํานวน 884 แหง คิดเปน รอยละ 92.18 แบงเปน
ระดับพ้ืนฐานรอยละ 498 แหง คิดเปนรอยละ 51.93 ระดับดี 285 แหง คิดเปนรอยละ 29.72 ระดับดีมาก 
101 แหง คิดเปนรอยละ 10.53 (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ในการดําเนินงานพบปญหา ดังน้ี 

1. ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 - บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและประสบการณงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 - การสื่อสารภายในโรงพยาบาลจากระดับผูบริหารไปสูเจาหนาที่ผูปฏิบัติยังไมชัดเจนในมาตรการ      

และแนวทางปฏิบัติรวมถึงไมมีกระบวนการสรางการมีสวนรวมการประสานงานของบุคลากรในองคกร 
 - โรงพยาบาลไมมีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษใหตรวจสอบ 
 - ขาดฐานการเรียนรูหรือแหลงเรียนรูที่จะเปนตนแบบในการนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานหรือ

พัฒนางานตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital  
2. ดานวิชาการ 3 ประเด็นหลัก  ซึ่งมีความจําเปนตองใชงบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาให

ไดตามเกณฑที่กําหนด และมีผลตอคาเปาหมายการพัฒนาระดับพ้ืนฐานใหผานรอยละ 100 ไดแก 
 ขอ 2 มีการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎหมายกฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

ขอ 4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผูปวยนอก 
 ขอ 6 มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่พักผอน

ที่สรางความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับผูปวย รวมทั้งผูมารับบริการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 
1. กระบวนการพัฒนา 
2. การสรางความย่ังยืน 

เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1. กระบวนการพัฒนา 
เพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินงานและการ
พัฒนาโรงพยาบาลตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. รวมรวม จัดทําฐานขอมูล
และวิเคราะหขอมูล
โรงพยาบาล เพ่ือวางแผน
สนับสนุน และยกระดับ 

1. มฐีานขอมูลทุก
โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ 
2. มฐีานขอมูลการวิเคราะห
สถานการณปญหาของแต
ละโรงพยาบาลตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 
 
 
 

1. มฐีานขอมูล และมี
การวิเคราะหขอมูล หา
จุดเดน จุดดอย ของ
โรงพยาบาล เพ่ือการ
สนับสนุน และการ
พัฒนา 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
2. จัดทําแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนหรือการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1. มีแผนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 
ในแตละระดับ 
2. มีการสรางความรวมมือ
กับหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา
งาน GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. โรงพยาลบาลและ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผน กลไก
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

3. จัดใหมีการตรวจประเมิน 
และเยี่ยมเสรมิพลัง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูเชิง
คุณภาพ 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีการตรวจประเมิน
โรงพยาบาลครบทุกแหงใน
พ้ืนที ่

โรงพยาบาลไดรับการ
ตรวจประเมินรอยละ 
100 

4. ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital เปนไปตาม Small 
Success 
 

มีผลการตรวจประเมิน
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital เปนไปตาม 

Small Success 

ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ 
GREEN&CLEAN 
Hospital เปนไปตาม 

Small Success 
4. มีการวิเคราะหปญหา
อุปสรรคและจดัทํา
แผนพัฒนาเพ่ือใหผานเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 

จัดใหมีการวิเคราะหปญหา
อุปสรรคและจดัทํา
แผนพัฒนาเพ่ือใหผาน
เกณฑ GREEN&CLEAN 
Hospital 

มีผลสรุปปญหา
อุปสรรคและ
แผนพัฒนาเพ่ือใหผาน
เกณฑ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2. การสรางความย่ังยืน 
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนใน
ดําเนินงาน 

1. สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอยาง
ตอเน่ือง 

มีการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาล 

บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความรู
และสามารถพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอมใน
โรงพยาบาลเพ่ือให
ผานเกณฑ
GREEN&CLEAN 
Hospital 

2. สนับสนุนใหเกิดระบบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
พ้ืนที่ระหวางโรงพยาบาล 

จัดใหมีระบบการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูในพ้ืนที่
ระหวางโรงพยาบาล 

มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูในพ้ืนทีร่ะหวาง
โรงพยาบาล 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพ้ืนที ่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
3. สรางเครือขายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital 
สูชุมชน เพ่ือใหเกิด GREEN 
Community 

มีเช่ือมโยงเครือขายการ
พัฒนา GREEN&CLEAN 
Hospital สูชุมชน เพ่ือให
เกิด GREEN Community 

มีเครือขายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN 
Hospital สูชุมชน 
เพ่ือใหเกิด GREEN 
Community 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป รอย
ละ 90 
 
 

1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป รอยละ 95 

2.โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 50 

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ 

ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

รอยละ 100 

1. โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระ ดับ ดีมาก

รอยละ 20 

2.โ ร ง พย าบ าล ผ า น

เกณฑฯระ ดับ ดีมาก  

อยางนอยจังหวัดละ 1 

แหง 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
ผูรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางปรียานุช บูรณะ
ภักดี 

ตําแหนงหัวหนากลุม
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมเมอืงและ
ชุมชน 
สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม 

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

ตัวช้ีวัด : รอยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดลอม
ไดตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 

 

 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 

 

 

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2561 : 640 | P a g e  



ตัวชี้วัดที่ 24 รอยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิง่แวดลอมและสุขภาพ 
อยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

สถานการณ 
ผลจากการประเมิน การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการ

ปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ในป 2560 พบวา จังหวัด                  
ที่มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่ งแวดลอมและสุขภาพฯ ผานเกณฑ พ้ืนฐานขึ้นไปรอยละ 60.53              
(46 จ.) โดยมีจังหวัดไมผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 39.47 (39 จ.) จังหวัดผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน รอยละ 
46.05 (35 จ.) และจังหวัดผานเกณฑระดับดี รอยละ 14.47 (11 จ.) คือ อุทัยธานี กําแพงเพชร นครสวรรค 
สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ภูเก็ต และ สตูล ทั้งน้ี จังหวัดที่ยังไมผานเกณฑที่
กําหนดคือยังไมผานเกณฑการประเมินครบทั้ง 6 ประเด็น   

เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานจําแนกรายประเด็น จะพบวา  
1) จังหวัดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รอยละ 73.68 (56 จ.)  
2) มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ผานกลไกคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) รอยละ 77.63 (59 จ.)  
3) มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 78.95 (60 จ.)  
4) จังหวัดมีการสงเสริมใหทองถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน (EHA) รอยละ 

85.53 (65 จ.)   
5) มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมชุมชน รอยละ 69.74 (53 จ.)  
6) มีการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม รอยละ 

69.74 (53 จ.)  
 
ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่งเนน 

1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล (การบันทึกขอมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณและการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและการเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม  

2. การสนับสนุนการดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมและการเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  

3. การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน (EHA) และ
ตําบลที่มีชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิ่งแวดลอม (Active Communities) และ รพ.ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเช้ือไดถูกตองตามกฎหมาย 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 1 การพัฒนาระบบฐานขอมูล (การบันทึกขอมูลในระบบ NEHIS) การมี
สถานการณและการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมและการเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
มลพิษสิ่งแวดลอม 
จังหวัดมีระบบฐานขอมูล 
สถานการณ และการเฝา
ระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดลอม 

1. มีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล สถานการณ และ
การเฝาระวังดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ 
2. มีการจัดระบบเฝาระวัง
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
 
 

1. มฐีานขอมูลดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดย
การบันทึกขอมูลผานระบบ
ฐานขอมูลอนามัย
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
(NEHIS)  
2. มีการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
3. มีการจัดระบบเฝาระวัง
สุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
4. มีสถานการณดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพและ
มลพิษสิ่งแวดลอม 
 

จังหวัดมีฐานขอมูล มี
ระบบการเฝาระวัง 
และมีสถานการณ
ดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพและ
มลพิษสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 2  การสนับสนุนการดําเนนิงานอนามัยสิ่งแวดลอมและการเฝาระวัง
สุขภาพจากการประกอบอาชีพผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
จังหวัดขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดลอม 
ผานกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
(คสจ.) 

1. มีกลไกการจัดการปจจัย
เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอม
และการประกอบอาชีพ 
อยางบูรณาการ โดย
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ผานกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

1. มีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 
2. มีรายงานการประชุม 
และมีมติการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (คสจ.) 
3. มีการติดตามการ
ดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด      
 
 
 
 
            

จังหวัดสามารถ
จัดการปจจัยเสี่ยง
จากมลพิษ
สิ่งแวดลอมและการ
ประกอบอาชีพได
อยางมีประสทิธิภาพ 
ผานกลไก
คณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 
(คสจ.) 
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เปาหมาย มาตรการดําเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่ตองการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเนน 3 การสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่
ไดมาตรฐาน (EHA) และตําบลที่มีชุมชนเขมแข็งดานอนามัยสิง่แวดลอม (Active Communities) และ รพ.
ในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดถูกตองตามกฎหมาย 
จังหวัดมีการสงเสริมให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน 
(EHA) ตําบลที่มีชุมชน
เขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (Active 
Communities) และรพ.
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสามารถ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือได
ถูกตองตามกฎหมาย 

1. มีกลไกการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 
ใน อปท.  
2. มีการดําเนินงานตําบลที่มี
ชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (Active 
Communities) 
3. มีการดําเนินงานการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือถูกตอง
ตามกฎหมาย ในโรงพยาบาล 
(รพศ./รพท./รพช)  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
  

1. มีการดําเนินงาน ควบคุม
กํากับและติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม (EHA) 
ใน อปท. 
2. มฐีานขอมูล อปท. ผาน
เกณฑรับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
(EHA) 
3. มีการดําเนินงานตําบลที่มี
ชุมชนเขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม (Active 
Communities) 
4. มีขอมลูโรงพยาบาล (รพ
ศ./รพท./รพช)  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจัดการ
มูลฝอยติดเช้ือถูกตองตาม
กฎหมาย  
5. มีขอมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเช้ือที่เกิดขึ้นและปริมาณ
ที่ไดรับการจัดการจาก
แหลงกําเนิด 

โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ จัดการมูล
ฝอยติดเช้ือถูกตอง
ตามกฎหมาย 

 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 

รอยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง  
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ  ผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

รอยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง             
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ  ผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.) 

รอยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ  ผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.) 
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หนวยงานที่รบัผิดชอบ: กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค 
ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน 
หมายเลขโทรศัพท 
/e-mail address 

ประเด็นทีร่ับผดิชอบ 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ตําแหนง นักวิเคราะห
นโยบายและแผน
ชํานาญการ 
สํานัก/กองประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ  
กรมอนามัย 

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

รายละเอียดในตัวช้ีวัด
ประเด็นที่ 1-5 และ
ภาพรวมตัวช้ีวัด 

นางสาวณราวดี ชินราช ตําแหนง นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญการ 
สํานัก/กอง สํานักโรค
จากการประกอบอาชีพ
ฯ   
กรมควบคุมโรค   

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

รายละเอียดในตัวช้ีวัด
ประเด็นที่ 6 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่สําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 36 อัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ทีม service plan สาขา

อายุรกรรม มีการนําตัวช้ีวัด

หลักและตัวช้ีวัดยอย ใหม 

(output and process) 

มาใชเปนแนวทางการตรวจ

ราชการ ในทุกจังหวัดและ

ทุกเขต 

 

ทีม service plan สาขา

อายุรกรรม มีการจัดทํา

ฐานขอมูลสําหรับวิเคราะห

ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดยอย 

ใหม (output and 

process) ในทกุจังหวัดและ

ทุกเขต 

 

ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัด

ยอย ใหม (output and 

process) มีความถูกตอง

ของขอมูล ในทุกจังหวัด

และทุกเขต 

 

ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัด

ยอย ใหม (output and 

process) ไดตามเปาหมาย

ที่วางไว มากกวา 40 

จังหวัด 
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ตัวชี้วัดที่ 37 รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. จัดทําคูมือ การจัดต้ังทีม 

Capture the 

Fracture แกพ้ืนที่ 

2. จัดอบรมใหความรูแก

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่ 1, 2, 3 และ 13 

1. จัดอบรมใหความรู   

Capture the Fracture 

แกโรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่  11 และ 12 

 

1. จัดอบรมใหความรู   

Capture the 

Fracture แก

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่  4, 5, 6, 

7, 8, 9 และ 10 

มีการจัดต้ังทีม  
Capture the Fracture 
ครบทั้ง 13 เขตสุขภาพ
ทั่วประเทศ 

การพัฒนาระบบสขุภาพตาม 6 Building Block 

1. กิจกรรมที่จะใหบริการ (Service Delivery) ทีม Capture the fracture คือ สหสาขาวิชาชีพที่
รวมกันดูแลรักษาผูปวยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก 
จากโรคกระดูกพรุนโดยมุงเนนการปองกันการเกิด 
กระดูกสะโพกหักซ้ําในผูปวยกลุมน้ี โดย 
มีบุคคลชวยประสานและดําเนินการ (Liaison) 

2. การพัฒนาบุคลากร (Health Workforce) จัดต้ังเครือขายสารสนเทศ Capture the fracture 
ในทุกเขตสุขภาพ  

3. ระบบขอมูลสารสนเทศ (IT) เก็บขอมูลจาก National Registry แลวจัดสงที่
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 

4. ยา เวชภัณฑและอุปกรณตางๆ  
(Drugs & Equipments) 

คูมือการจัดต้ังทีมและการดําเนินการโครงการ 
Capture the fracture, สื่อสงเสริมการดําเนิน 
โครงการ อาทิ แผนพับสุขศึกษาแกผูปวยและญาติ 
ประชาชนทั่วไป 

5. งบประมาณในการดําเนนิการ (Financing) งบประมาณในการพัฒนา ทีม Capture the 
fracture 5 ลานบาทตอป 

6. นโยบาย/กลยุทธหลักในการดําเนินการ 
(Governance) 

ตามนโยบายแหงชาติที่ตองการใหมีทมี Capture the 
fracture เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศ 
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หนวยงานที่รบัผดิชอบ: โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย 
ผูรบัผดิชอบ 
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเลขโทรศัพท/ 
 e-mail address 

ประเด็นทีร่ับผดิชอบ 

นายแพทยสมศักด์ิ  
ลีเชวงวงศ 

ตําแหนง หัวหนากลุม
ศูนยการแพทยเฉพาะ
ทางดานออรโธปดิกส โรง
พยาบาลเลิดสิน กรมการ
แพทย 

Tel.02-353-9844 
Mobile  
e-mail : 
somsakortho@gmail.com 

Capture the 
Fracture 

หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆทีส่ําคญัและจําเปนไดตามดุลยพินิจของ คกต. แตละคณะ 
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ตัวชี้วัดที่ 40 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาทีกํ่าหนด 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รพ.ระดับ A S M1 มีการ
วางแผนการเช่ือมฐานขอมูล
โรงพยาบาลโปรแกรม
ทะเบียนมะเร็งและรายงาน
ตัวช้ีวัดเพ่ือเช่ือมกับ 
HDC/Thai Cancer Based 

มีความพรอมในการเปด
บริการใหยาเคมีบําบัด
สําหรับมะเร็งเตานมและ
มะเร็งลําไสใหญ ในรพ.
ระดับ M1  

ติดตามการเช่ือม
ฐานขอมูลโรงพยาบาล 
กับ HDC/ Thai Cancer 
Based ใน รพ.ระดับ A 
S M1  

ติดตามการเขาถึงบริการ
ของผูปวยที่ไดรับยาเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 
6 สัปดาห ของ รพ.
ระดับ M1 
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รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด สาขาโรคมะเรง็ ป 2559 แยกรายเขตสขุภาพ 

เขตสขุภาพที่ 1  

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เชียงราย 172 125 72.67 211 170 80.56 154 148 96.1 
เชียงใหม 146 98 67.12 247 202 81.78 101 71 70.30 
นาน 156 138 88.5 123 115 93.50 43 40 93.02 
พะเยา 99 90 90.91 51 47 92.16 28 24 85.71 
แพร 82 64 78.04 70 65 92.85 64 61 95.31 
แมฮองสอน 9 9 100 9 9 100 2 2 100 
ลําปาง 75 62 82.67 97 85 88.54 80 75 93.75 
ลําพูน 69 77 89.61 76 73 96.05 24 22 91.67 
รวม 808 663 82.05 884 766 86.65 496 443 89.31 
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เขตสขุภาพที่ 2 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
ตาก 67 47 70.15 48 41 85.42 สงตอ   
พิษณุโลก 250 169 67.6 453 314 69.32 305 197 64.59 
เพชรบูรณ 147 106 72.1 115 98 85.2 72 49 95.8 
สุโขทัย 192 181 94.27 110 106 96.37 206 198 96.12 
อุตรดิตถ 215 174 80.93 260 181 69.62 87 73 83.91 

รวม 871 677 77.73 986 740 75.05 670 517 77.16 

เขตสขุภาพที่ 3 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
นครสวรรค 550 492 89.45 482 408 84.65 150 105 70 
กําแพงเพชร 86 58 67.4 93 77 82.8 55 31 56.4 
พิจิตร 139 116 83.45 120 100 83.33 53 24 42.3 
อุทัยธานี 84 60 71.43 91 73 80.21 84 38 45.2 
ชัยนาท 84 60 71.43 91 73 80.21 84 38 45.2 

รวม 924 782 84.63 851 719 84.49 396 225 56.82 
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เขตสขุภาพที่ 4 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
สระบุรี 89 71 79.78 136 102 75 27 26 96.3 
ลพบุร ี   87.5   78.1   83.3 
ปทุมธานี 83 74 89.15 30 26 86.6 35 28 80 
นนทบุรี 88 70 79.55 5 4 80 54 49 90.74 
พระนครศรีอยุธยา 83 64 77.1 36 34 94.44 22 11 45.45 
อางทอง 64 59 92.19 2 2 100 48 29 64.44 
สิงหบุร ี 39 38 97.43 21 15 71.42 7 6 85.71 
นครนายก 85 79 92 39 34 87.18 34 25 73.52 

รวม 531 455 86.84 269 217 84.09 227 174 77.43 
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เขตสขุภาพที่ 5 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
ราชบุรี 117 109 93.16 210 97 46.19 211 123 56.9 
ประจวบคีรีขันธ 157 134 85.35 85 77 90.59 45 25 55.55 
สมุทรสงคราม 39 39 100 23 18 78.26 NA   
นครปฐม 512 401 78.32 419 356 84.96 NA   
สุพรรณบุร ี 151 125 82.78 148 120 81.08 53 29 54.72 
เพชรบุร ี 82 66 80.49 55 45 81.82 สงตอ 5 ราย   
กาญจนบุร ี 154 130 84.42 42 27 64.29 NA   
สมุทรสาคร 129 114 88.37 297 252 84.84 4 3 75 

รวม 1341 1118 83.37 1279 992 77.56 313 180 60.54 
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เขตสขุภาพที่ 6 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จันทบุรี 346 279 80.64 224 134 59.82 176 83 47.16 
ฉะเชิงเทรา 222 179 81 87 73 83.9 102 44 43 
ชลบุรี 560 257 45.89 2441 2108 86.35 1118 499 44.63 
ตราด 44 44 100 53 32 50.38 51 36 70.59 
ปราจีนบุรี 94 80 85.11 20 20 100 3 2 66.67 
ระยอง 98 78 78.59 165 141 85.45 105 60 57.14 
สมุทรปราการ 226 181 80.08 275 223 81.09 70 60 85.7 
สระแกว 92 72 78.26 69 43 76.81 16 5 31.25 

รวม 1682 1170 69.56 3334 2774 83.20 1641 789 48.08 
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เขตสขุภาพที่ 7 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
กาฬสินธุ 89 82 92.13 88 79 89.77 3 3 100 
รอยเอ็ด 265 175 66.04 347 299 86.17 59 58 98.31 
มหาสารคาม 38 37 97.37 34 31 91.18 11 11 100 
ขอนแกน 135 102 75.56 72 57 79.17 95 81 85.26 

รวม 527 396 75.14 541 466 86.14 168 153 91.07 
 

เขตสขุภาพที่ 8 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
อุดรธานี 249 192 77.11 300 227 75.66 309 280 90.61 
หนองคาย 69 50 72.46 67 57 85.07 81 73 90.12 
นครพนม 55 46 83.64 16 16 100 57 51 89.47 
เลย 70 48 68.57 77 75 97.4 104 95 91.35 
สกลนคร 69 46 66.67 50 40 72.73 149 125 83.89 
บึงกาฬ 2 2 100 NA   52 46 88.46 
หนองบัวลําภู 50 42 84 23 23 100 72 59 81.94 

รวม 564 426 75.53 533 438 82.17 824 729 88.47 
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เขตสขุภาพที่ 9 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
ชัยภูม ิ 74 47 63.51 84 67 79.76 NA   
นครราชสีมา 423 355 83.92 438 388 88.58 1300 1165 89.62 
บุรีรัมย 143 105 73.43 207 142 68.6 NA   
สุรินทร 219 168 76.71 236 188 79.66 450 415 91.55 

รวม 859 675 78.58 965 785 81.35 1750 1580 90.29 
 

เขตสขุภาพที่ 10 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
มุกดาหาร 42 30 97 42 40 95 35 30 86 
ยโสธร 67 67 100 67 65 97 74 60 81 
ศรีสะเกษ 263 246 93.5 143 132 92.3 109 86 78.89 
อํานาจเจริญ 24 24 100 24 23 96 42 37 88 
อุบลราชธานี 376 289 77 377 265 70 358 287 80 

รวม 756 651 86 653 525 80 618 500 81 
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เขตสขุภาพที่ 11 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษา
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
กระบ่ี NA NA 85 NA NA NA Refer หาดใหญ 

รอขอมูล 
  

นครศรีธรรมราช NA NA 92.59 NA NA 73.33   86.67 
ระนอง          
พังงา 33 31 94 20 18 90 21 19 90.48 
ภูเก็ต 57 30 74 65 54 83.08 NA NA 90 
ชุมพร NA NA 80 NA NA 83 Refer หาดใหญ 

และสุราษฎร
ธานีรอขอมูล 

  

สุราษฎรธานี 44 18 40.9 131 106 80.92 49 39 79.59 
รวม 134 79 77.75 216 178 82.07 70 58 86.69 
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เขตสขุภาพที่ 12 

จังหวัด 
รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการ
ผาตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมี
บําบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ≥ 80% 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
ตรัง 10 8 80 28 26 92 33 30 96.7 
นราธิวาส NA NA 65.38 NA NA 72.73 Refer หาดใหญ รอขอมูล   
ปตตานี 32 27 84.37 16 13 81.25 Refer หาดใหญ รอขอมูล   
พัทลุง 37 31 83.8 24 21 87.5 Refer หาดใหญ รอขอมูล   
ยะลา 131 106 80.91 87 66 75.86 36 21 58.33 
สงขลา 249 210 84.34 223 194 87 Refer หาดใหญ รอขอมูล   
สตูล 31 20 64.52 23 16 69.57 Refer หาดใหญ รอขอมูล   

รวม 490 402 77.62 401 336 80.84 69 51 73.91 
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รายการแกไขรายละเอียดตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 2561 หลงั วันที่ 19 ตุลาคม 2560 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 1. รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 
เกณฑเปาหมาย : รอยละของโรงพยาบาลท่ีระดับ M1 และ F2 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

โรงพยาบาลระดับ ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
 70 80 90 100 

A, S 80 80 90 100 
M1, M2, F1, F2 40 40 50 60 

 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท่ีผานเกณฑการประเมิน 

A1 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับท้ังหมด 

B1 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑ

การประเมิน 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดบั M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอด

มาตรฐาน 

   = (A1/B1) x 100 

2.รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

การคลอดมาตรฐาน 

  = (A2/B2) x 100 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

 

ป 2562: 

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

- 70 - 70 

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

- 80 - 80 
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ป 2563: 

 

ป 2564: 

ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

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

- 90 - 90 

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

- 100 - 100 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 80 - 80 

M1, M2, F1, F2 - 40 - 40 

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

A, S - 90 - 90 

M1, M2, F1, F2 - 50 - 50 

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

A, S - 100 - 100 

M1, M2, F1, F2 - 60 - 60 

เอกสารสนับสนุน :  1.คูมือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย 
2. เกณฑการประเมินการคลอดมาตรฐาน 17 ขอ 
3. ประชุมมหกรรรมวิชาการ “การคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรก
เกิด” ประจาํป 2556-2560 
4. ประชุมสัมมนา “การคลอดมาตรฐานและการดูลารกแรกเกิด” สําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน 4 ภูมิภาค ป 2557-2558 
5. การติดตาม ประเมินผล ระบบริการดานการคลอดมาตรฐานในเขต
สุขภาพ 4 ภูมิภาค ป 2557-2560 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําหัตถการทางสูติกรรมสําหรับแพทยใชทุน
และพยาบาลผดุงครรภของโรงพยาบาลชุมชน” ป 2558-2560 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกุล   ท่ีปรึกษา 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-2062988 โทรศัพทมือถือ : 081-
6945405 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : 
kasem_saeree@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. ผศ.นพ. สมบูรณ ศรศุกลรัตน  หัวหนากลุมงานสูติกรรม 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-3548084 โทรศัพทมือถือ : 081-
3156052 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : 
chanapatman@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานมารดาและทารก 

1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  
(1) รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน  

           เปาหมาย : 1) ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมินการ  
                             คลอดมาตรฐาน  
                         2) ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 รอยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมินการ 
                            คลอดมาตรฐาน 
2. สถานการณ............................................................................................................................................................................. 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   

3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
          (1)  รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมีการคลอดมาตรฐาน 

          1.1) ปงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมินการ 
                 คลอดมาตรฐาน 

สถานบริการสขุภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนสถานบริการสขุภาพ   
ของรัฐ ระดับ M1 ขึ้นไปท่ีผาน

เกณฑการประเมิน 
 (A) 

จํานวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐทุกระดับ

ท้ังหมด 
(B) 

รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมี
การคลอดมาตรฐาน 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

               1.2) ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 รอยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป ผานเกณฑการประเมินการคลอด 
                      มาตรฐาน 

สถานบริการสขุภาพ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนสถานบริการสขุภาพของรัฐ 
ระดับ F2 ขึ้นไปท่ีผานเกณฑการ

ประเมิน 
(A) 

จํานวนสถานบริการ
สุขภาพของรัฐทุกระดับ

ท้ังหมด 
(B) 

รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมี
การคลอดมาตรฐาน 

(A/B) x 100 

จังหวัด 1     

จังหวัด 2     

จังหวัด 3     

จังหวัด ...     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 
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3.2 ขอมลูเชิงคุณภาพ............................................................................................................................................................ 
  (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………….………………………….........................……..…… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

....................................................................................................................................................................................................... 
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
....................................................................................................................................................................................................... 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
....................................................................................................................................................................................................... 

ผูรายงาน....................................................................................    
ตําแหนง..................................................................................... 
หนวยงาน................................................................................... 
วัน/เดือน/ป............................................................................... 

          โทร.................................. e-mail………...............…….………….. 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและการจัดการสขุภาพ 

การคลอดมาตรฐาน 
จังหวัด................ เขตสุขภาพท่ี.................  ตรวจราชการวันท่ี........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ   
รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน 
1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

  2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 

2. สถานการณ.............................................................................................................................................. 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

3.1 ขอมลูเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 
จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ A, S ท่ีผาน

เกณฑการประเมิน 
(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

 
(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั A, S ท่ีผาน
เกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน

(A/B)×100 

     
     

     

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 
จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ M1, M2, F1, 
F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน

(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ  

M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 
(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั  
M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการ

ประเมิน การคลอดมาตรฐาน  
(A/B)×100 

     
     

     

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

3.2 ขอมลูเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
..........................................................................................................................................................................................  

แบบ ตก.1 
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5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
.....................................................................................................................................................................................  
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
...................................................................................................................................................................................... 
  

    ผูรายงาน..................................................................................... 
        ตําแหนง....................................................................................... 
       วัน/เดือน/ป................................................................................. 

               โทร....................................... e-mail………………….……………… 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและการจัดการสขุภาพ 

การคลอดมาตรฐาน 
เขตสุขภาพท่ี.................  รอบท่ี........................................... 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
  รอยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน 

1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 
  2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 
 
2. สถานการณ.............................................................................................................................................. 
 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

3.1 ขอมลูเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 
   

  1) รอยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 80%) 

จังหวัด 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 
จํานวนสถานบริการ

สุขภาพของรัฐระดับ A, S 
ท่ีผานเกณฑการประเมิน 

(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพของ
รัฐระดับ A, S ท้ังหมด 

 
(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั A, S 
ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอด

มาตรฐาน(A/B)×100 

     
     

     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

 
2) รอยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการประเมิน การคลอดมาตรฐาน (> 40%) 

จังหวัด 

รายการขอมูล 

หมายเหตุ 
จํานวนสถานบริการสุขภาพของ
รัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ี

ผานเกณฑการประเมิน 
(A) 

จํานวนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐระดับ  

M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 
(B) 

รอยละของโรงพยาบาลระดบั  
M1, M2, F1, F2 ท่ีผานเกณฑการ

ประเมิน การคลอดมาตรฐาน  
(A/B)×100 

     
     

     

ภาพรวมเขต 
(ขอมลู ณ วันท่ีรับ

ตรวจ) 

    

 
3.2 ขอมลูเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 
 

แบบ ตก.2 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk 
Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
..........................................................................................................................................................................................  
5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
.....................................................................................................................................................................................  
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
...................................................................................................................................................................................... 
  

ผูรายงาน....................................................................................... 
      ตําแหนง......................................................................................... 
       วัน/เดือน/ป................................................................................... 

             โทร........................................ e-mail…………………………………… 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 2. อัตราสวนการตายมารดาไทย 
คํานิยาม   การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแตขณะตั้งครรภ คลอดและหลังคลอด 

ภายใน 42 วัน ไมวาอายุครรภจะเปนเทาใดหรือการตั้งครรภท่ีตําแหนงใด จากสาเหตุท่ีเก่ียวของหรือ
กอใหเกิดความรุนแรงข้ึน จากการตั้งครรภและ/หรือการดูแลรักษาขณะต้ังครรภ คลอด และหลังคลอด 
แตไมใชจากอุบัติเหตุตอการเกิดมีชีพแสนคน 
  การเย่ียมเสริมพลัง  เปนการเสริมพลังใจพลังความคิดใหผูบริหาร  ผูใหบริการ ตลอดจน
ภาคีเครือขาย ใหใชศักยภาพของตัวเองและทีมงานอยางเต็มกําลังในการดําเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแมและเด็กใหไดตามมาตรฐานสอดคลองตามบริบท  เชน การเสริมพลังในการนิเทศ
ติดตาม การไปเยี่ยมหนางานการประเมินมาตรฐานอนามัยแมและเด็กเพ่ือการพัฒนา 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขแจงขอมูลการตายมารดาแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด    
   ภายใน 24 ชั่วโมง 
2. สถานบริการสาธารณสุขสงแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แกสํานักงาน   
   สาธารณสุขจังหวัด 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานการตายมาดาแกศูนยอนามัย  
4. ศูนยอนามัยรายงานการตายมารดาตอกรมอนามัยภายใน 30 วัน 
1. โรงพยาบาลท่ีเกิดกรณีแมตายรายงาน สสจ.ภายใน24 ชั่วโมง  สสจ.รายงานศูนยอนามัยภายใน

7วัน 

2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนยอนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   

3. รายงานผลการ Conference maternal death case 
แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนมารดาตายระหวางการตั้งครรภ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด  

      ทุกสาเหตุยกเวนอุบัติเหตุในชวงเวลาท่ีกําหนด(นับตามจังหวัดท่ีตาย) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 ไตรมาส 4 

หมายเหตุ  
การรายงานขอมูล : ทุกเดือน 

วิธีการประเมินผล :  กรมอนามัย นําขอมูลจากแหลงขอมูลท้ังหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดสวนการ
ตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อ่ืนๆถามี) 
2. มาตรฐานบริการอนามัยแมและเด็กคุณภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  
hospital ) 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 3. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวช้ีวัดยอย 1.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

2.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัย
ลาชา (ตรวจครั้งแรก) 
3.รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

คํานิยาม เดก็มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามใหไดรับการกระตุน
พัฒนาการ และประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน (สมวัยครั้งท่ี 2) 
เด็กอายุ 0 - 5 ป หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน 

- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 

42 เดือน ณ ชวงเวลาท่ีมีการคัดกรองโดยเปนเด็กในพ้ืนท่ี (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยู

จริงและType3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

- เด็กพัฒนาการสงสัยลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการ

ประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5ดาน ท้ังเด็กท่ีตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริม

พัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยลาชา สงตอทันที(1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการ

ลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน) 

- เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผานไมครบ 5 ดาน เฉพาะกลุมท่ีแนะนําใหพอแม 

ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลวติดตามกลับมาประเมินคัดกรอง

พัฒนาการครั้งท่ี 2 

- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัด

กรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับการติดตามใหไดรับการ

กระตุนพัฒนาการ และประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 ดานภายใน 30 วัน(1B260) 

- เด็กพัฒนาการลาชา หมายถึง เด็กท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ไมผานครบ 5 ดาน ในการตรวจคัด
กรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งท่ี 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 1B242) 
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เกณฑเปาหมาย :  
รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 85 

รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) ไม

นอยกวา 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และ

ไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 
 

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดจากการสํารวจและมีเด็ก
อยูจริง ทุกคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริง
และType3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. บันทึกขอมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ สงออกขอมูลตามมาตรฐาน 
    โครงสราง 43 แฟม 
2. ศูนยอนามัย รวมรวบขอมูล วิเคราะห เขียนรายงานรายไตรมาส สงกรมอนามัย 
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นําขอมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เชน JHCIS HosXP PCU เปนตน และสงออกขอมูลตาม
โครงสรางมาตรฐาน 43 แฟม 

แหลงขอมูล หนวยบริการสถานบริการสาธารณสุขทุกแหง/ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 

      ผานครบ 5 ดาน 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีพัฒนาการสงสัยลาชาครั้งแรกไดรับการ   

      ติดตามกระตุนพัฒนาการภายใน 30 วัน และผลการตรวจคัดกรองซํ้าผานครบ 5 ดาน 
รายการขอมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการตรวจ         

      คัดกรองพัฒนาการจริง ในเวลาท่ีกําหนด 
รายการขอมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน ตัวอยูจริงและType3 ท่ีอาศัยอยูในเขต แตทะเบียนบานอยูนอกเขต) 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ท้ังหมดในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการตรวจคัด

กรองพัฒนาการจริง ในชวงเวลาท่ีกําหนด 
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รายการขอมูล 3 C = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ท่ี
ตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

รายการขอมูล 4 D = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก) ท่ี
สงสัยลาชาสงตอทันที(1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลาชา/ความผิดปกติอยางชัดเจน)  

รายการขอมูล 5 E = จํานวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชา(ตรวจครั้งแรก)ท้ัง
เด็กท่ีตองแนะนําใหพอแม ผูปกครอง สงเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แลว
ติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 

รายการขอมูลท่ี 6 F = จํานวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือเฝา
ระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แลวผลการตรวจคัดกรอง ผานครบ 5 ดาน 
ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยลาชาและไดรับ
การติดตามใหไดรับการกระตุนพัฒนาการ และประเมินซํ้าแลวผลการประเมิน ผานครบ 5 
ดานภายใน 30 วัน(1B260) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  ((A+B)/C) x 100 
1. รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 
(ความครอบคลุม) 
=   (B/A) x 100 
2. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก)  
=   ((C+D)/B) x 100 
3. รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้งแรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน 
=   (E/C) x 100 
4. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 
=   (F/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ไมสะสม) 
เกณฑการประเมิน : กําหนดคาเปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จ รอยละของเด็กไทยอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการ 
                          สมวัย ดังนี้   
 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 

ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

กําหนดคาเปาหมายท่ีจะทําใหสําเร็จ 4 ตัวชี้วัดดังนี้  

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย 

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

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) 

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

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยลาชา  

(ตรวจครั้งแรก)   ไมนอยกวา 

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

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 

ตัวช้ึวัด : รอยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยลาชา (ตรวจครั้ง

แรก) และไดรับการติดตาม ภายใน 30 วัน ไมนอยกวา 

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

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

Small Success : 

3เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 

1. เขารวมประชุมของ

คณะอนุกรรมการพัฒนา

เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

(พชอ.) และMCH Board 

ในเรื่องพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยพรอมขอเสนอแนะ 

(ในเรื่องตัวชี้วัดความ

ครอบคลุม สงสัยลาชา 

ติดตาม) 
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2. มีแผนการขับเคลื่อน

สงเสริมเด็กอายุ ๐-๕ ป 

พัฒนาการสมวัย ผานกลไก

ระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวน

รวมของภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน เชน แผนงานบูรณา

การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ

รณรงคในพ้ืนท่ี เปนตน 

2. มีการขับเคลื่อนตามแผนฯ

และกํากับติดตามใหไดตาม

เปาหมาย ๖ เดือน * 

 

2. กํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนฯใหได

เปาหมาย ๙ เดือน * และ

สงคืนขอมูลแกพ้ืนท่ี 

 

2. สรุปผลการดําเนินงาน

และขอเสนอแนะในการ

พัฒนางานตอไป 

 

3. งบประมาณจากทุกแหลง

ทุน ควรเนนการใชเงินทุน

ใหตรงกับสถานการณ

ปญหาในพ้ืนท่ีท้ังเรื่องความ

ครอบคลุมการคัดกรอง 

คนหาเด็กสงสัยลาชาและ

กระตุนติดตาม เชน สื่อสาร

ประชาสัมพันธ การรณรงค 

จัดหาคูมือ/อุปกรณ พัฒนา

ศักยภาพการคัดกรอง

พัฒนาการโดยใชคูมือ

DSPM ของบุคลากร และ

การอํานวยความสะดวกใน

การกลับมาประเมินซํ้า 

3. ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามงบประมาณ 

 

3. กํากับติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนฯใหได

เปาหมาย ๙ เดือน 

3. ดําเนินงานครบถวน

ตามเปาหมายท่ีกําหนดใน

แผน  

 

4. มีแผนการกระจายคูมือ

เฝาระวังและสงเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

(DSPM) ฉบับท่ีมี QR 

Code และ Clip VDO  

       - ฉบับ Paper 

       - ฉบับ E- Book  

และแบบสํารวจการใช 

DSPM Online ใหท่ัวถึง  

 

 

4. มีการกระจายคูมือฯและ

แบบสํารวจการใช DSPM 

Online ใหท่ัวถึง  

 

4. ตรวจสอบ กํากับ

ติดตามการกระจายคูมือฯ

และแบบสํารวจการใช 

DSPM Online ใหท่ัวถึง  

 

4. สรุปผลการสํารวจการ

ใชและความตองการ

DSPM รวมกับจัดทําแผน

ขอสนับสนุนการกระจาย

คูมือฯปตอไป 
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5. มีแผนพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการใชคูมือ 

DSPM อยางเขาใจและ

สงเสริมใหพอแม ผูปกครอง

ใชคูมือDSPM มากข้ึน 

 

5. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรฯ 

 

5. กํากับติดตามขับเคลื่อน

แผนพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรฯ 

 

5. บุคลากรไดรับการ

พัฒนาศักยภาพการใช

คูมือ DSPM อยางเขาใจ

และสงเสริมใหพอแม 

ผูปกครองใชคูมือDSPM 

มากข้ึนและสรุปผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา 

6. สื่อสารประชาสัมพันธ

องคความรูและแนวทาง

ปฏิบัติในเรื่อง พัฒนาการ

สมวัย ผานชองทาง

Website, Social media 

เพ่ือใหบุคลากรและพอแม 

ผูปกครอง เกิดความรู 

ความเขาใจ ความตระหนัก

และนําไปปฏิบัติได 

6. เพ่ิมชองทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธองคความรู

และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 

พัฒนาการสมวัย ฯ ท่ี

สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

6. ประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ชองทางการสื่อสาร

ประชาสัมพันธฯ 

 

6. บุคลากรและพอแม 

ผูปกครองมีความรู ความ

เขาใจ ตระหนักและ

สามารถปฏิบัติในเรื่อง 

การสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 

 

7. ชี้แจงทําความเขาใจให

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

ศูนยเด็กเล็กรับทราบ      ”

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2560” 

 

7. สนับสนุนศูนยเด็กเล็กให

จัดบริการตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

7. สนับสนุนศูนยเด็กเล็ก

ใหประเมินตนเองตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๖๐ 

 

7. ศูนยเด็กเล็กจัดบริการ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๖๐ และมีการประเมิน

ตนเองอยางนอยรอยละ

๗๐ 

 8. กํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามเปาหมาย                

6 เดือน * 

8. กํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามเปาหมาย             

9 เดือน *  

8. เด็กอายุ 9, 18, 30และ 

42 เดือน ไดรับการคัด

กรองพัฒนาการ รอยละ90 

   9.  เด็กอายุ 9, 18, 30

และ 42 เดือนพบ

พัฒนาการสงสัยลาชา 

(ตรวจครั้งแรก) ไมนอย

กวา รอยละ 20  
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   10. เด็กอายุ 9, 18, 30

และ 42 เดือนท่ีพบ

พัฒนาการสงสัยลาชา 

ไดรับการกระตุนและ

ติดตามกลับมาประเมิน

พัฒนาการซํ้าภายใน 30

วัน รอยละ 100 
 

วิธีการประเมินผล :  ขอมูลในระบบ HDC เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

ใชขอมูลจากระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  

ประมวลผลทุก 30 วัน (ทุกเดือน)  

*การดึงขอมูลจาก HDC ตองรอการบันทึกขอมูลสมบูรณ อยางนอย 45 วัน 

เอกสารสนับสนุน :  1. ฐานขอมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  
3. คูมือนักสงเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเรงรัด ประจําโรงพยาบาล  
4. คูมือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสและ QR Code เชื่อมคลิปวีดีโอ)    
    และ คูมือ DSPM ฉบับพอแม (ครอบครัว) (เปนไฟลอิเล็กทรอนิกส) 
5. คูมือมิสนมแม  
6. คูมือเฝาระวังการควบคุมการสงเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
7. คูมือคลินิกเด็กดีคุณภาพ 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละเด็ก  
0-5 ป มี
พัฒนาการ
สมวัย 

รอยละ N/A 
ขอมูลระบบ 

HDC  
ยังไมสมบูรณ 

90.6 
 (DSPM สตป.
คัดกรองในเด็ก
อายุ 9 18 30 
42 เดือนและ
รวมติดตาม) 

96.5 
(DSPM สตป.
คัดกรองในเด็ก
อายุ 9 18 30 
42 เดือนและ
รวมติดตาม) 

หมายเหตุ : ขอมูล ป 58 เริ่มมีการใชงานใน HDC เปนขอมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก
เฉพาะชวงอายุ 42 เดือน และไมไดติดตามพัฒนาการ 
 

ตัวชี้วัด Baseline  
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

 data*  2558 2559 2560 
1.รอยละของเด็กอายุ 9,18, 30 
และ 42 เดือน ท่ีไดรับการคดักรอง
พัฒนาการเด็ก (ความครอบคลมุ) *
(HDC 2560) 

80.5 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
ไมมี

ขอมูล 
80.5 
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2.รอยละเด็กท่ีไดรับการคัดกรอง
พัฒนาการและพบพัฒนาการสงสยั
ลาชา **(HDC 2560)  

16.0 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
12.0 16.0 

3. รอยละของเด็กท่ีไดรบัการคดั
กรองพัฒนาการพบพัฒนาการ
สงสัยลาชา และไดรับการติดตาม*
(HDC 2560) 

73.3 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
57.0 73.3 

4.รอยละของเด็กอายุ 0 – 5 ป มี
พัฒนาการสมวัย*(HDC 2560) 

95.8 รอยละ 
ไมมี

ขอมูล 
90.6 95.8 

*ผลงาน HDC ตค 2559 – กย 2560 ณ. 12 พย.2560 

หมายเหตุ :การตั้งคาเปาหมายป 2561 ท่ีรอยละ 85 คิดจากขอมูลทางวิชาการ พบวา 

1. เด็กท่ีมีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental Disabilities) มีคาประมาณอยูท่ี รอย

ละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาพบท่ีรอยละ 13.9 และประเทศอิสราเอล

พบท่ีรอยละ 8.9 ) 

2. มีรายงานการพบเด็กท่ีมีโรคพัฒนาการลาชา (Developmental Disabilities) เพ่ิมข้ึน

ในระยะเวลา 12 ป (1997-2008) ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพ่ิมข้ึน รอยละ 17.1 ประเทศ

ไตหวันพบเพ่ิมข้ึน รอยละ 20.0  

ดังนั้นการตั้งคาเปาหมายเด็กท่ีมีพัฒนาการสมวัยท่ี รอยละ 85 จึงเปนคาเฉลี่ยท่ีอางอิงจาก
ขอมูลดังกลาว 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 4. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉล่ียท่ีอายุ 5 ป 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

 
ป 2562 :  

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

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

รอยละ 57 รอยละ 58 รอยละ 59 รอยละ 60 
ป 2564 : 

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

มาตรการสําคัญท่ีทําใหตัวช้ีวัดบรรลุผล : (โดยใช PIRAB) 
P: - บูรณาการ 4 กระทรวง ดวย 4 H (Heart Head Hand Health) และเพ่ิมหนวยงานท่ีเก่ียวของกับSDG เปาหมาย 2 
   - ขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการ

สมวัย โดยผานกลไกคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและคกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) รวมท้ังสมัชชาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

I: สงเสริมและสนบัสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต และพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย โดยใชงบประมาณสปสช., งบPP, เขตสุขภาพ, จังหวัด, อปท., กองทุนสุขภาพ
ตําบล และเอกชน 

R: ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิตและพัฒนาตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 

A:  - สื่อสารสาธารณะและสรางกระแสสังคมเพ่ือสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน โดยผาน social media 
B: -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานมหัศจรรย1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลตนแบบการใหบริการโภชนาการ

ใน ANC/WCC และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 
    - เผยแพรประชาสัมพันธโปรแกรมออนไลน, applicationเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป, infographic, motion 
graphic, VTR มหัศจรรย 1000 วัน best practice จังหวัดท่ีมีความครอบคลุมการชั่งน้ําหนักวัดความยาว/สวนสูงมากกวารอยละ 
90 การดําเนินงานมหัศจรรย1,000 วันแรกของชีวิต โรงพยาบาลตนแบบการใหบริการโภชนาการใน ANC/WCC และตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย 
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Small Success : 
กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สวนกลาง 
 

1. จัดทํา VTR และเอกสารมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิตเพ่ือเสนอครม. 
2. ประกาศนโยบายมหัศจรรย1,000 วัน
แรกของชีวิต 
3. จัดทําแนวทางการดําเนินงานการ
ดําเนินงานมหัศจรรย1,000 วนัแรกของ
ชีวิต   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อน
มหัศจรรย1,000 วันแรกของชีวิต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานสงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
5. สื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
โปรแกรมออนไลน, applicationเฝาระวัง
การเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ป, 
infographic, motion graphic, VTR 
มหัศจรรย 1000 วัน และ best practice 

1. สื่อสาร เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โปรแกรมออนไลน, 
applicationเฝา
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ป, 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย 
1000 วัน และ 
best practice  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพ้ืนท่ี 

1. สื่อสาร 
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โปรแกรม
ออนไลน, 
applicationเฝา
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ป, 
infographic, 
motion 
graphic, VTR 
มหัศจรรย 1000 
วัน และ best 
practice  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพ้ืนท่ี 

1. สื่อสาร 
เผยแพร
ประชาสัมพันธ
โปรแกรม
ออนไลน, 
applicationเฝา
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ป, 
infographic, 
motion 
graphic, VTR 
มหัศจรรย 1000 
วัน และ best 
practice  
2. เยี่ยมเสริม
พลังในพ้ืนท่ี 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เขตสุขภาพ 
/จังหวัด 
 

1. ถายทอดนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตและ
ตําบลสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
ใหแกพ้ืนท่ีทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผา
นคกก.พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
3. จัดทําแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย 

1. รอยละ 50 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย  
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนท่ีเก่ียวของกับกลุม
สตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย พรอมท้ังมี
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาใหเกิดตําบล
สงเสริมเด็กอายุ    0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 

1. รอยละ 80 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป 
สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย  
2.บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนท่ีเก่ียวของกับกลุม
สตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย พรอมท้ังมี
แผนงาน/โครงการพัฒนา
ใหเกิดตําบลสงเสริมเด็ก
อายุ    0-5 ป สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย และขับเคลื่อนงาน
มหศัจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิต 

1. รอยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วันแรก
ของชีวิตและตําบลสงเสริม
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย  
2. บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนท่ีเก่ียวของกับกลุมสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย 
พรอมท้ังมีแผนงาน/
โครงการพัฒนาใหเกิด
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1,000 วันแรกของชีวิต 
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อําเภอ /
ตําบล/
ระบบ
บริการ  
 

1. ถายทอดนโยบาย
มหัศจรรย 1,000 วัน
แรกของชีวิตและ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 
0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย ใหแกพ้ืนท่ี   
ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผา
นคกก.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) 
3. จัดทําแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย 

1. รอยละ 30 ของจังหวัด
มีตําบลสงเสริมเด็กอายุ0-
5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุก
อําเภอ  
2. รอยละ 10 ของ
อําเภอขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย 1000 วัน
และตําบลสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 
ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย ผาน คกก.พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 

1. รอยละ 40 ของจังหวัดมี
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 
ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอําเภอ  
2. รอยละ 20 ของ
อําเภอขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย 1000 วันและ
ตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-
5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ผาน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 

1. รอยละ 50 ของจังหวัด 
มีตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-
5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุก
อําเภอ  
2. รอยละ 40 ของอําเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 
1000 วันและตําบล
สงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูง
ดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย   ผานค
กก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) 

 
เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 

2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกฝากครรภ 
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนฟนไมผุ  
   พัฒนาการสมวัยและแนวทางการดําเนินงานจัดบริการสงเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ 
   เด็กปฐมวัยดานโภชนาการและสุขภาพชองปากในเครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary  
   Care Cluster : PCC) 
5. ชุดกิจกรรมพ้ืนฐานดานโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
6. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
7. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
8. VTR มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กอายุ 0-5 ป  

สูงดีสมสวน 

46.3* รอยละ - 46.3 47.4 

สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 

5 ป 

ชาย = 111** 
หญิง=109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*ขอมูลรายงานจาก HDC งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 
**รายงานการสํารวจสขุภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557-2558 
 

       *ขอมูลรายงานจาก HDC งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 

ตัวช้ีวัด 
Baseline 
data* 

หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน 46.3 รอยละ 46.3 47.4 49.5 

สวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ชาย = 109.3 
หญิง=108.6 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

109.7 
109.1 

109.6 
108.9 

110 
109.4 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 6. รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน 
คํานิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 ป จนถึง 14 ป (โดยเริ่มนับตั้งแตอายุ 6 ปเต็ม – 

14 ป 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3)   
ภาวะเตี้ย หมายถึง สวนสูงของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑอายุเดียวกัน มีคาต่ํากวา – 2 S.D. 
แสดงวาเด็กเติบโตไมดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บปวยบอยๆ 
ภาวะเริ่มอวนและอวน หมายถึง น้ําหนักตามเกณฑสวนสูง > + 2 S.D. ข้ึนไปโดยใชกราฟ
แสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ป 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้ําหนักของเด็กเม่ือเทียบกับเกณฑสวนสูงเดียวกัน มีคาต่ํากวา -2 
S.D. แสดงวาเด็กมีน้ําหนักนอยกวาเด็กท่ีมีสวนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป เม่ือเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ป 2542  มีคามากกวาหรือเทากับ -1.5 SD ของสวนสูงตาม
เกณฑอายุ  
สมสวน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ําหนักอยูในระดับสมสวน เม่ือเทียบกราฟการเจริญเติบโต  กรม
อนามัย ป 2542 มีคาระหวาง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง 
เด็กสูงดีสมสวน หมายถึง  เด็กท่ีมีสวนสูงอยูในระดับสูงตามเกณฑข้ึนไป และมีน้ําหนักอยูใน
ระดับสมสวน (ในคนเดียวกัน) 
สวนสูงเฉล่ีย หมายถึง คาเฉลี่ยของสวนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ป (เด็กอายุ 
12 ปเต็ม ถึง 12 ป 11 เดือน 29 วัน) 

ประชากรกลุมเปาหมาย เด็กอายุ 6-14 ป ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยาย
โอกาส และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนตน ม.1-ม.3 ) 

วิธีการประเมินผล :  1.จังหวัดมีการดําเนินงานดังนี้ 
   1.1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานสงเสริมใหเด็กวัยเรียนสูงดี     สม
สวน การปองกันและแกไขปญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและดําเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงคสงเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมสวน และแกไขปญหาทุพโภชนาการ 
(ผอม อวน เตี้ย )  
        - รณรงคดื่มนมจืด ปละ 2 ครั้ง วันเด็กแหงชาติและวันดื่มนมโลก 
 - พัฒนาใหมีโรงเรียนตนแบบดานโภชนาการ 
 - กิจกรรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค เพ่ือสงเสริมการบริโภคผัก นม 
ไขท่ีเปนรูปธรรม 
        - รวมกับศูนยอนามัยจัดกิจกรรมประกวดเมนูผักเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ       
ท่ีพึงประสงค 
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        -  จัดมหกรรมกระโดดโลดเตนเลนสนุกเพ่ือเด็กไทยสูงสมสวนแข็งแรง IQ EQ ดี 
    1.3 คัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงสงตอสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันใหมีโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ อยางนอย 3 แหง 
    1.5 ติดตาม ควบคุม กํากับใหหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายงานขอมูลสถานการณ
ภาวะโภชนาการในระบบรายงาน HDC ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน Template   
ปละ 2 ครั้ง พรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและความครอบคลุม คือ : 
        ภาคเรียนท่ี 1 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ส.ค. 
        ภาคเรียนท่ี 2 พ้ืนท่ีชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และลงขอมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         สวนกลางจะตัดขอมูลรายงาน ณ วันท่ี 15 ก.พ. 
  1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการดําเนินงานของจังหวัดสงศูนยอนามัยเขต              
ตามรายไตรมาส ไดแก 
        - จํานวนโรงเรียนตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพ 
        - จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเตน
เลนสนุก 
        - จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมรณรงคดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเตน
เลนสนุก 
        - รายงานจํานวนเด็กกกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการคัดกรอง สงตอ สถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนยอนามัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
      2.1 รายงานงานผลการดําเนินงานสงสวนกลาง รายไตรมาส 
      2.2 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและความครอบคลุมภาวะโภชนาการและเทียบเคียง
กับคาเปาหมายในระบบรายงาน HDC 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

คํานิยาม จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูหญิงอายุ 15-19 ป ตอจํานวนประชากรหญิงอายุ        

15-19 ป 1,000 คน 

เกณฑเปาหมาย : 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ไมเกิน 40 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 38 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 36 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 

ไมเกิน 34 ตอ

ประชากรหญิงอายุ 

15-19 ป 1,000 คน 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากผูหญิง อายุ 15 – 19 ป ท่ีมีการคลอดและทําการแจงเกิดกับ 

นายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีเด็กเกิดและปรากฏขอมูลอยูในฐานทะเบียนราษฎร 

เก็บรวบรวมขอมูลการคลอดของผูหญิง อายุ 15 – 19 ป จากขอมูลในระบบ Health Data 

Center (HDC) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นํามาปรับกับคาสัดสวนระหวาง

ขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎรปท่ีผานมาและขอมูลอัตราการคลอดใน

ระบบ HDC ในปท่ีผานมา เพ่ือใหไดอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป (HDC 

adjusted) สําหรับใชในการรายงานผลงาน 

แหลงขอมูล 1.ฐานขอมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย  

2.ฐานขอมูล HDC ขอมูลตัวชี้วัดการเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากทะเบียนเกิด)   

รายการขอมูล 2 B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด  

(จํานวนประชากรกลางปจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร) 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ป (จากแฟม Labor)   
ดูขอมูลจากจํานวนเด็กเกิดมีชีพ  (LBORN) 

รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ป ท้ังหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการสํารวจ Type Area=1,3)  

รายการขอมูล 3 A2 : คา adjusted = อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานทะเบียนราษฎร ปท่ี
ผานมา/อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากฐานขอมูล HDC 

รายการขอมูล 4 B2 : อัตราการคลอด (ทําเปนอัตราคงท่ีของท้ังป) 
ไตรมาสท่ี 1 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 1 ป 2561 X 4 
ไตรมาสท่ี 2 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ป 2561 X 4/2 
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ไตรมาสท่ี 3 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 ป 2561 X 4/3 
ไตรมาสท่ี 4 = อัตราคลอด HDC ณ สิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป จากระบบ HDC = (A/B)  X 1,000 

2.Adjusted = AxB 

ระยะเวลาประเมินผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ รวมกับกองยุทธศาสตรและแผนงานเปนผูวิเคราะหขอมูลและ
รายงานผล/ทุก 1 ป (ไตรมาส 4 : ติดตามผลทุกไตรมาส) 
รอบท่ี 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ 2561)   

= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสท่ี 1  (HDC adjusted) 

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)  

= ใชขอมูลอัตราคลอดจากระบบ HDC สิ้นสุดไตรมาสท่ี 3  (HDC adjusted) 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561 : 

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

40 40 40 40 

ป 2562 :  

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

38 38 38 38 

ป 2563 : 

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

36 36 36 36 

ป 2564 : 

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

34 34 34 34 

มาตรการสําคัญท่ีทําใหตัวช้ีวัดบรรลุผล :  

1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบญัญัตกิารปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เพื่อใหเกิดกลไกการ

ทํางานรวมกันระหวางกระทรวงที่เก่ียวของและการทํางานในระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม  

1.1 มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อยาง
นอยปละ 2 คร้ัง 

           1.3 มีแผนงานโครงการและการดําเนินงานที่บูรณการเครือขาย องคกรตางๆ ในพืน้ที่โดยเฉพาะกับหนวยงานในสงักัด 5 

กระทรวงหลักตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน (ศธ / พม./ สธ/ รง./ มท.) 

 2. พัฒนาบุคลากรผูใหบริการ และระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ และสงเสริมการเขาถึงบริการที่

หลากหลายครอบคลุมความตองการของวัยรุน  

3. พัฒนาการดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (YFHS) และอําเภออนามัย
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การเจริญพันธุ 

4. การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร 

5. สรางการสื่อสารสาธารณะเพื่อใหวัยรุนเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพนัธุในรูปแบบที่หลายหลายตรงตาม
ความตองการ 
Small Success 

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

สวนกลาง - หนวยงานสวนกลางมี

การสนับสนนุการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน พ.ศ. 2560-2569  

เชน การใหคําปรึกษา

ดานกฎหมาย การเก็บ

รวบรวมขอมูลตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตร และ

การติดตามการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ (Action 

Plan)  

- มีการประชุม

คณะกรรมการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน  

- มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน 
- มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพฒันาการ
ดําเนินงานการ
จัดบริการสุขภาพที่เปน
มิตรตามมาตรฐาน 
YFHS อําเภออนามัย

- มีการติดตามการ

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการภายใต

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 

2560-2569 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดําเนินงาน

โรงพยาบาลอําเภอ

อนามัยการเจริญพันธุ 

สําหรับอําเภอที่ยังไมรับ

การเยี่ยมประเมิน 

- มีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขใน

ดานเทคโนโลยีการ

วางแผนครอบครัว และ

การใหบริการคุมกําเนิด

ชนิดก่ึงถาวร สําหรับ

การปองกันการตั้งครรภ

ซ้ําในกลุมวัยรุน 

-มีบริการใหคําปรึกษา

และการสงตอวัยรุนที่

ตั้งครรภไมพรอมเพื่อให

ไดรับการแกไขปญหา

อยางเหมาะสมและ

รวดเร็ว 

- แผนปฏิบัติการภายใต

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหาการ

ตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 

2560-2569 มีการ

ดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรมในทุก

ยุทธศาสตร 

- มีนวัตกรรมเพื่อ

สงเสริมความรูและ

ทักษะชีวิตใหแกวัยรุน

และเยาวชน 

- สุมเยี่ยมประเมิน

อําเภออนามัยการเจริญ

พันธุ และ YFHS 

- การเยี่ยมเสริมพลัง

โรงพยาบาลที่ประเมิน

ครบ 3 ป 

 

- มีการติดตามและ

รายงานผลการ

ดําเนินงานขับเคลื่อน

การปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน 

- อัตราการคลอดมีชีพ

ในหญิงอายุ 15-19 ป 

ไมเกิน 40 ตอประชากร

หญิงอายุ 15-19 ป พัน

คน 
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การเจริญพันธุ และการ
ดําเนินงานเร่ืองเพศคุย
ไดในครอบครัว 
- การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพที่เปน
มิตรสําหรับโรงพยาบาล
ที่ยังไมไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน YFHS 

ศูนย

อนามัย/ 

เขต

สุขภาพ 

- มีแผนการดําเนนิงาน

การปองกันและแกไข

ปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนระดับจงัหวัดที่

บูรณาการกับภาคี

เครือขายในพื้นที่อยาง

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

- มีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ระดบั
ภาค 
- มี อปท.อยางนอย
จังหวัดละ 1 แหงเปน
แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน 
- ศูนยอนามัย สํานัก
ควบคุมโรคศูนย
สุขภาพจิต และ 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบใหดําเนนิงาน
ตามมาตรฐานYFHS 
ฉบับบูรณาการ และ
อําเภอมีการดําเนินงาน
ตามเกณฑอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ  
 

- มีการเยี่ยมประเมิน

และรับรองโรงพยาบาล

ตามมาตรฐาน YFHS 

ฉบับบูรณาการและ

อําเภออนามัยการเจริญ

พันธุ 

- บุคลากรไดรับการ

อบรมความรูและทักษะ

การใหบริการคุมกําเนิด

อยางครอบคลุมและ

เพียงพอตอการ

จัดบริการใหแกวัยรุน 

- มีชองทางเพื่อการ

เขาถึงบริการสุขภาพ

ทางเพศและอนามัยการ

เจริญพันธุในรูปแบบ

ตางๆ  (สื่อ 

infographic  สายดวน 

1663 การจัดบริการใน

โรงพยาบาล 

สถานศึกษา)  ที่

หลากหลายตรงตาม

ความตองการ 

- มีการจัดประชุม

คณะอนุกรรมการ

ปองกันและแกไขปญหา

การตั้งครรภในวัยรุนใน

ระดับจังหวัด อยางนอย 

2 คร้ัง 

- ระบบการใหบริการ

คุมกําเนิดใหแกวัยรุนมี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ใหบริการไดอยาง

ครอบคลุม และ

หลากหลายตรงตาม

ความตองการของวัยรุน 

- อัตราการคลอดใน

ระดับเขตลดลงตาม

เปาหมายเขตสุขภาพ 

 

อําเภอ/รพ

ศ./รพช./

รพท.

ระดับพื้นที ่

- โรงพยาบาลและ

อําเภอที่ยังไมไดรับการ

เยี่ยมประเมินไดรับการ

พัฒนาการดําเนนิงาน

ตามมาตรฐาน YFHS 

- โรงพยาบาล และ

อําเภอที่ยังไมไดรับการ

เยี่ยมประเมินตาม

มาตรฐาน YFHS ฉบับ

บูรณาการ และอําเภอ

- มีชองทางเพื่อการ

เขาถึงบริการสุขภาพ

ทางเพศและอนามัยการ

เจริญพันธุในรูปแบบ

ตางๆ ที่หลากหลาย 

- โรงพยาบาลในสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขผานเกณฑ 

YFHS ฉบับบูรณาการ

เพิ่มข้ึนอยางนอยรอย
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และ อําเภออนามัยการ

เจริญพันธุ 

- โรงพยาบาลที่ผานการ

ประเมินครบ 3 ป 

จัดทําขอมูลผล

สถานการณยอนหลงั 3 

ป จัดทําแผนประเมิน

ตนเองและนวัตกรรม 

อนามัยการเจริญพันธุ 

จัดทําแบบประเมนิ

ตนเอง และ Hospital 

profile และขอรับการ

เยี่ยมประเมิน 

 

เชน การเยี่ยมบาน การ

ใหคําปรึกษาทาง

โทรศัพท สื่อ social 

media ในรูปแบบตางๆ    

ละ 5 

- อําเภอผานเกณฑการ

ประเมินอําเภออนามัย

การเจริญพันธุเพิ่มข้ึน

อยางนอยรอยละ 5 

 

 
วิธีการประเมินผล :  เปนการวัด Impact ประชากรกลางปของสํานักบริหารการทะเบียน  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยอนหลัง ปละ 1 ครั้ง 
ใชขอมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานขอมูลประชากรกลางปสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 

2. ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับชาติ (พ.ศ. 2560-

2569) 

3. มาตรฐานบริการท่ีเปนมิตรกับวัยรุน(ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมินตนเอง 

4. คูมือกาวสูอําเภออนามัยการเจริญพันธุ 

5. คูมือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแมวัยรุน 

6. คูมือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

7. คูมือพัฒนาศักยภาพแกนนําวัยรุน 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 12. รอยละของ Healthy Ageing 
ประชากรกลุมเปาหมาย ผูสูงอายุทุกคน (ผูท่ีมีอายุ 60 ป บริบูรณข้ึนไป)  

(สสจ./ รพศ/ รพท/ รพช./ รพ.สต.) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 1 รอยละของผูสูงอายุท่ีไดรับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ (ท่ีมา: ผลการตรวจราชการ 

พ.ศ. 2559)  

รวมท้ังประเทศ/ 
เขตสุขภาพ  

รอยละของ
ผูสูงอายุท่ี

ไดรับการคัด
กรอง ADL 

รอยละของผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการ

ชวยเหลือในการทํา
กิจวัตรประจําวัน

พ้ืนฐาน (กลุม 2+3)  

รอยละของผู
สุงอายุท่ี

ไดรับการคัด
กรองโรคและ
ปญหาสําคัญ 

รอยละของ
ผูสูงอายุท่ีไดรับ
การคัดกรอง 
Geriatric 

Syndromes 

รวมท้ังประเทศ  80.12 6.55 40.22 26.87 
2. อัตราความชุกของผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ดวยการประเมิน MMSE) 
รอยละ 8.1  
3. อัตราความชุกของผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะหกลม รอยละ 16.9 25.7 
4. รอยละ 88.6 ของผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองไดในการทํากิจวัตรประจําวันพ้ืนฐาน 
(ไมมีขอจํากัดในการทํากิจวัตรฯ) 
5. มีการนํารองดําเนินการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แหง 
ของ 12 เขตสุขภาพ 
(ท่ีมา 2 -3 : การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557) 
(ท่ีมา 2,4  : การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557) 

(ท่ีมา 3: สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย, การศึกษารูปแบบการปองกันภาวะหก
ลมในผูสูงอายุ, 2557) 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
โครงการท่ี 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
ระดับการแสดงผล กระทรวง 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 13. รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
วิธีการประเมินผล :  1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (District Health Board :

พชอ.) ตาม (ราง)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ พ.ศ. ....   
2. มีแผนและดําเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแกปญหาคุณภาพชีวิตระดับ 
    อําเภอ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อยางนอยอําเภอละ 2 เรื่อง 
3. มีการประเมินประเด็นปญหาคุณภาพชีวิต ตามองคประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ    
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอําเภอท่ีสามารถยกระดับข้ึนหนึ่งระดับ 
   ทุกขอหรือตั้งแตระดับสามข้ึนไปทุกขอ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผูเยี่ยม 
   ระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit) 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.กิตติ  กรรภิรมย    สาธารณสุขนิเทศก  เขตสุขภาพท่ี 5 
     ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901761   โทรศัพทมือถือ : 090-1069466 
    โทรสาร : 02-5901802  E-mail : kittisny@gmail.com  
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ        ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร 
     สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239    E-mail : yyt2508@gmail.com 
2. นพ.ธีรพงศ ตุนาค   ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901761  โทรศัพทมือถือ : 090-1069466 
    โทรสาร : 02-5901802  E-mail : - 
3. นพ.ประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร  รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02-5901239  E-mail : peed.pr@hotmail.com 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข          รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637      โทรศัพทมือถือ : 089-8296454 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางสมสินี  เกษมศิลป                  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901637      โทรศัพทมือถือ : 081-7472052 
    โทรสาร : 02-5901631          E-mail : somnee@hotmail.com 
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3. นางเอ้ือมพร  จันทรทอง                 นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901238        โทรศัพทมือถือ : 081-1316800 
    โทรสาร : 02-5901239         E-mail : dhb.moph@gmail.com 
4. นายทองดี มุงดี                            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901504      โทรศัพทมือถือ : 094-2490555 
    โทรสาร : 02-5901501         E-mail : mungdee@health.moph.go.th 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการควบคุมโรคติดตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 15. รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันเอชไอวีและโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธเชิงรุก 
คํานิยาม 1. กลุมประชากรหลัก หมายถึง กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย (MSM )  

สาวประเภทสอง (TG) กลุมพนักงานบริการ(SW)ท้ังหญิงและชาย กลุมผูใชยาเสพติด      
ดวยวิธีฉีด (PWID)  
2. บริการปองกันเชิงรุก หมายถึง กลุมประชาการหลัก ไดรับบริการปองกันโดย               
โดยกลุมประชากรเปาหมาย ไดรับบริการ  ท้ัง 4 ขอ ดังตอไปนี้ 
1) ไดรับขอมูลความรูในการปองกันเอชไอวี, STI และการลดอันตรายจาการใชยา : Harm 

reduction (สําหรับPWID) 
2) ไดรับถุงยางอนามัย สารหลอลื่น(สําหรับ MSM ,SW)และอุปกรณฉีดยาท่ีปลอดเชื้อ 

(สําหรับPWID) 
3) ไดรับขอมูลสถานท่ีท่ีจะไปรับบริการตรวจเอชไอวี ,STIและการรักษาดวยสารทดแมน/

เมธาโดน (สําหรับPWID) 
4) ไดลงทะเบียนรับบริการโดยมีหมายเลขสมาชิกหรือ UIC(Unique Identifier Code) 
ท้ังนี้มีรูปแบบการจัด/ใหบริการ ดังนี้ หมายเหตุ   

ก. การใหบริการปองกันเชิงรุกสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ  ไดแก            
(1) ผูใหบริการเชิงรุก (Outreach)  (2) เครือขายเพ่ือน (3) ใชสื่อสังคมทางอิเลค
โทรนิคส (social media) (4) มารับบริการเอง หรือไดรับการนัดหมายจากหนวย
บริการ 

ข. กรณีท่ีเขาถึงบริการโดยรูปแบบการใชสื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิคสนั้นจะไมรวม
บริการในขอ 2 ใหหมายถึงเฉพาะ 3 ขอ ไดแกขอ1) ขอ3) และขอ 4) เทานั้น   

ค. หนวยท่ีจัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและ ภาคประชาสังคม 
ง. จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับบบริการ  หมายรวมทุกแหลงงบประมาณท่ีมีการ

ดําเนินงาน ในพ้ืนท่ี 
แหลงขอมูล -ขอมูลการไดรับบริการปองกันเชิงรุก จากระบบขอมูล RIHIS-RTCM  

 จากสํานักโรคเอดสฯ กรมควบคุมโรค    
-ขอมูลการคาดประมาณจํานวนประชากรกลุมประชากรหลัก  
จากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  WWW. boe.moph.go.th/aids/ / สํานักโรค
เอดส (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค   
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด Baseline 
data  

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละ  NA  41 42 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ  
 

1. นพ. สมาน ฟูตระกูล    ผูอํานวยการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. พญ. วลัยรัตน ไชยฟ ู    
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
1. นพ. ทวีทรัพย ศิรประภาศิริ     ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. พญ.มณฑินี  วสันติอุปโภคากร       
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail :  
2. คุณพรทิพย เข็มเงิน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903828 โทรศัพทมือถือ : 081-7833624 
   โทรสาร : 02-9659153   E-mail : itimpornt@yahoo.com  
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค    
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 2. โครงการควบคุมโรคติดตอ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    16. รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไม

ตับและมะเร็งทอน้ําดี 
คํานิยาม การดําเนินงานของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไม

ตับและมะเร็งทอน้ําดี หมายถึง ตําบลมีการดําเนินงานตามเกณฑ เพ่ือการแกไขปญหาพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ดังนี ้
 1) มีการคัดกรองพยาธิใบไมตับดวยอุจจาระ/ปสสาวะในประชาชน 15 ปข้ึนไป โดย
ตองผานการคัดกรองดวยวาจาวาเปนกลุมเสี่ยงพยาธิใบไมตับประชาชนท่ีติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
ไดรับการรักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย 
 2) จัดการเรียนการสอนความรูดานการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใน
เยาวชนคนรุนใหม สรางพฤติกรรมกินปลาน้ําจืดสุกดวยความรอน สรางนวัตกรรมอาหาร
ปลอดภัยจากพยาธิในพ้ืนท่ี กระบวนการจัดการความรู การจัดการสิ่งแวดลอม     
 3) การจัดการสิ่งแวดลอมและสิ่งปฏิกูลดวยกระบวนการมีสวนรวม/ขอตกลงของชุมชน  
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแกนนําในการสนับสนุน 
 4) มีการสื่อสารสาธารณะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมปองกันโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
ตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
น้ําดี หมายถึงตําบลท่ีมีการดําเนินงานเฝาระวัง คัดกรอง ปองกันเพ่ือแกไขปญหาโรคพยาธิใบไม
ตับและมะเร็งทอน้ําดี 5 มาตรการ ไดแก 
มาตรการท่ี 1 การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึงตําบลมีการดําเนินการออกและบังคับใช
ขอบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดลอม สิ่งปฏิกูล เพ่ือลดการ
แพรกระจายในสิ่งแวดลอม คน  ปลา ตําบลมีการสนับสนุนใหจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรการท่ี 2 การควบคุมปองกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไมตับ ในประชาชน
อายุ 15 ปข้ึนไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายท่ีติด
เชื้อ 
มาตรการท่ี 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งทอน้ําดี ในประชาชนอายุ 40 
ป ข้ึนไปดวยวิธีอัลตราซาวด หากสงสัยมะเร็งทอน้ําดี ดําเนินการสงตอเพ่ือการรักษา ตรวจ CT 
หรือ MRI ตอไป 
มาตรการท่ี 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผาตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผูปวยท่ีไดรับ
การวินิจฉัยมะเร็งทอน้ําดีและใหการดูแล Palliative care ในผูปวยระยะสุดทาย 
มาตรการท่ี 5 การส่ือสารสาธารณะ หมายถึงตําบลมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมรณรงคและ
สรางกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาดิ 
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วัตถุประสงค 1) เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ีเสี่ยง 29 จังหวัด 
2) เพ่ือสรางความรวมมือกับหนวยงานองคกรตางๆ ในการแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและ
มะเร็ง   
   ทอน้ําดีใหมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
1. เพ่ือคนหาประชากรกลุมเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหการรักษา  
2. เพ่ือใหประชาชน และเยาวชนในพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินการไดรับความรูและมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
3. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานการควบคุมโรคโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอน้ําด ี

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 283,265 ราย ในพ้ืนท่ี 29 
จังหวัดเสี่ยงสูง 613 ตําบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาค
ตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน หนองคาย บึงกาฬ 
เลย หนองบัวลําภู มหาสารคาม รอยเอ็ด  ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีษะเกษ 
มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ บุรีรัมย ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม ลําปาง แพร ลําพูน 
แมฮองสอน นาน พะเยา เชียงราย และ สระแกว (เขตพ้ืนท่ีสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
1. ประชากรพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ี 29 จังหวัดเสี่ยงสูง 613 ตําบล 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 
ประกอบดวยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแกน หนองคาย บึงกาฬ เลย 
หนองบัวลําภู มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ สุรินทร ศรีษะเกษ 
มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ บุรีรัมย ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม ลําปาง แมฮองสอน นาน 
พะเยา เชียงราย แพร ลําพูน และ สระแกว (เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
2. ประชาชนกลุมเสี่ยงอายุ 40 
ปข้ึนไปไดรับการตรวจคัดครองมะเร็งทอน้ําดีดวยอัลตราซาวด จํานวน 200,000 คน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล เก็บขอมูลจากโปรแกรมฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ  (Isan-cohort)  
เก็บขอมูลจากฐานขอมูล Isan-cohort 
แหลงขอมูล 
1. จํานวนตําบลท่ีดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง 
ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีใชขอมูลจากการดําเนินงานรวมกับ 
พ้ืนท่ีเปาหมาย คือ สคร. 1, 6, 7, 8, 9, 10 
2. ฐานขอมูล Isan-cohort 
คือโปรแกรมฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ํา 
ดี ถวายเปนพระราชกุศลฯ 

แหลงขอมูล 1. จํานวนตําบลท่ีดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ใช
ขอมูลจากการดําเนินงานรวมกับพ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก สคร. 1, 6, 7, 8, 9, 10 
2. โปรแกรมฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี 
ถวายเปนพระราชกุศลฯ  (Isan-cohort)  
ขอมูลจากผลการดําเนินงานระดับจังหวัด 

รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 : 36 | P a g e  
 



รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนตําบลท่ีดําเนินงานคัดกรองโรคพยาธิใบไมตับผานเกณฑท่ีกําหนด 
จํานวนตําบลจัดการสุขภาพท่ีดําเนินงานครบ 5 มาตรการ  

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยง อายุ 40 ปข้ึนไปท่ีไดรับการตรวจคัดครองมะเร็งทอน้ําดี
ดวยอัลตราซาวด 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนประชาชนเปาหมายกลุมเสี่ยงอายุ 40 ปข้ึนไปท่ีไดรับการตรวจคัดครองมะเร็ง   
ทอน้ําดีดวยอัลตราซาวด (200,000 ราย) 

ระยะเวลาประเมินผล ติดตามผลไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
วิธีการประเมินผล :  เกณฑการใหคะแนน 

1 2 3 4 5 
≥รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 ≤รอยละ 90 

1. ความสําเร็จของการดําเนินงานตามคาเปาหมาย ตัวชี้วัด “รอยละของตําบลจัดการสุขภาพ
ในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี” ตองมีการ
ดําเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการ รายไตรมาสอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานตามมาตรการ 
ไตรมาส 

1 2 3 4 
มาตรการท่ี 1 การสรางเสริมสุขภาพ     
มาตรการท่ี 2 การควบคุมปองกัน     
มาตรการท่ี 3 การรักษาพยาบาล     
มาตรการท่ี 4 การดูแลรักษา     
มาตรการท่ี 5 การสื่อสารสาธารณะ     

 

2. การวัดผลสําเร็จการดําเนินงานไตรมาสท่ี 4 ตองดําเนินงานครบท้ัง 5 มาตรการและ 
มีผลการดําเนินงานตามกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 
2.1 ตําบลมีการออกและบังคับใชขอบังคับจัดการ สิ่งปฏิกูล 
ลดการแพรกระจายโรคในสิ่งแวดลอม คน สัตวรังโรค 
และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในโรงเรียน 
ทุกตําบลในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
2.2 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไปไดรับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ 
และไดรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกราย (คัดกรองตําบลละ 905 ราย 
ในพ้ืนท่ีดําเนินการใหม และติดตามตรวจผูติดโรคซํ้าในพ้ืนท่ีดําเนินการเดิม) 
2.3 ประชาชนอายุ 40 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองโดยการตรวจดวยวิธี 
อัลตราซาวด (เปาหมาย 200,000 ราย) 
2.4 ผูปวยมะเร็งทอน้ําดีไดรับการผาตัดผาหรือรักษาแบบประคับประคองผูปวยท่ีไดรับการ
วินิจฉัยมะเร็งทอน้ําดีและใหการดูแล Palliative care ในผูปวยระยะสุดทาย 
2.5 รณรงค สรางกระแสปรุงปลาสุกและสนับสนุนผูประกอบการในการปรุงปลาปลอดพยาธิ 
เพ่ือใหผูประกอบการประกอบผลิตภัณฑปลาปลอดพยาธิและบังคับใชกฎ 
หมายใหเปนรูปธรรม การใหความรู/อบรมกับผูประกอบการ ทุกตําบลในพ้ืนท่ีดําเนินการ 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยรุงเรือง  กิจผาติ  ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอท่ัวไป  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903160 โทรศัพทมือถือ : 081-9891978 
    โทรสาร : 02-5918432  E-mail : drrungrueng@hotmail.com 
1. นายแพทยโสภณ  เอ่ียมศิริถาวร  ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอท่ัวไป         
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903160   โทรศัพทมือถือ : 081-5559216 
    โทรสาร :    E-mail :  
2. นางอรนาถ วัฒนวงษ   หัวหนากลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถ่ินทุรกันดาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพทมือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
3. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพทมือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางอรนาถ วัฒนวงษ   หัวหนากลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธิโรคในถ่ินทุรกันดาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436  โทรศัพทมือถือ : 081-8753568 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : oranard.w@gmail.com 
2. นายอัมภัส วิเศษโมรา   กลุมโครงการตามพระราชดําริฯ  
     โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903180, 02-5918436 โทรศัพทมือถือ : 084-5147012 
    โทรสาร : 02-5918436  E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 
คํานิยาม เด็กอายุต่ํากวา 15 ป หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 

การจมน้ํา หมายถึง การจมน้ําท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเวน 
ท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ํา และภัยพิบัติ 
พ้ืนท่ีเส่ียงมาก (พ้ืนท่ีสีแดง): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนมากกวา

หรือเทากับ 7.5 หรือจํานวนคนเสียชีวิตตั้งแต 20 คนข้ึนไป (จํานวน 30 จังหวัด ไดแก 

สุโขทัย นครสวรรค พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง 

สระแกว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ ขอนแกน รอยเอ็ด เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

หนองคาย สกลนคร สุรินทร นครราชสีมา ชัยภูมิ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏรธานี 

ชุมพร สตูล ปตตานี กรุงเทพมหานคร) 

พ้ืนท่ีเส่ียงปานกลาง (พ้ืนท่ีสีเหลือง): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคน

เทากับ 5 - 7.4 (จํานวน 21 จังหวัด ไดแก ลําปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก อุทัยธานี 

กําแพงเพชร สิงหบุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบรุ ีสมุทรสาคร นครปฐม 

ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส) 

พ้ืนท่ีเส่ียงนอย (พ้ืนท่ีสีเขียว): พ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการเสียชีวิตตอประชากรเด็กแสนคนนอยกวา 5 
(จํานวน 26 จังหวัด ไดแก ลําพูน นาน เชียงใหม แพร พะเยา แมฮองสอน เชียงราย 
อุตรดิตถ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อางทอง ประจวบคีรีขันธ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ 
บุรีรัมย มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. สถานบริการบันทึกขอมูลการตายในฐานขอมูล 43 แฟม 

แหลงขอมูล 1. รวบรวมขอมูลการแจงตายจากฐานขอมูลการตายทะเบียนราษฎรของ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. ฐานขอมูล 43 แฟม 

เกณฑการประเมิน : จํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (เปาหมายระดับประเทศ) 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 135 คน < 270 คน < 405 คน < 540 คน 

ป 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 120 คน < 240 คน  < 360 คน < 480 คน 
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ป 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
< 105 คน < 210 คน < 315 คน < 420 คน 

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

< 90 คน < 180 คน < 270 คน < 360 คน 
เกณฑการประเมิน : เปาหมายระดับจังหวัด 

ป 2561 : 

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

รอยละ 100 ของเด็ก 

ท่ีจมน้ําทุกราย 

ไดรับการสอบสวน 

รอยละ 25 ของจํานวน

เด็กอายุต่ํากวา 2 ป  

ในพ้ืนท่ีมีการใช 

คอกก้ันเด็ก (Playpen) 

จํานวนทีมผูกอการดี 

ในแตละจังหวัด 

ตามคาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

จํานวนการเสียชีวิต

ลดลงตามคาเปาหมาย 

ท่ีกําหนด 

       หมายเหต:ุ *รายละเอียดคาเปาหมายรายจังหวัดสามารถ download ไดท่ี www.thaincd.com  
 

เปาการสรางทีมผูกอการดี (Merit Maker) ทีมใหม: 

 พ้ืนท่ีสีแดงและสีเหลือง มีจํานวนทีม  
อยางนอย รอยละ 70 ของจํานวนอําเภอ 

 พ้ืนท่ีสีเขียว มีจํานวนทีม 
อยางนอย รอยละ 30 ของจํานวนอําเภอ 

เปาลดจํานวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:  

 พ้ืนท่ีสีแดง ลดลงรอยละ 25 ตอป  
 พ้ืนท่ีสีเหลือง    ลดลงรอยละ 20 ตอป  
 พ้ืนท่ีสีเขียว      ลดลงรอยละ 10 ตอป 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 3. โครงการควบคุมโรคไมติดตอและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 19. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวย

ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบานผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหมจากกลุมเส่ียงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

คํานิยาม 1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน 

   1.1 กลุมเส่ียงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคาระดับ 

FBS 100 – 125 mg/dl ในปท่ีผานมา ในเขตรับผิดชอบ 

   1.2 ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานรายใหม      

ในปงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย และไดรับการข้ึนทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 

2. อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบานราย

ใหมจากกลุมเส่ียงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

   2.1 กลุมเส่ียงความดันโลหิตสูง (Pre-HT) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคา

ระดับความดันโลหิต 120-139/80-89 mmHg ในปท่ีผานมา ในเขตรับผิดชอบ 

   2.1 กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ท่ีมีคาระดับ

ความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทยใน

ปงบประมาณ 

   2.2 การวัดความดันโลหิตท่ีบาน หมายถึง กลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

ไดรับการตรวจความดันโลหิตซํ้าอีกครั้งท่ีบาน โดย อสม.หรือดวยตนเอง (กรณีท่ีวัดความ

ดันโลหิตเปน) ตามแนวทางการวัดความดันโลหิตท่ีบาน* หลังจากมารับบริการการ       

คัดกรองท่ีโรงพยาบาลแลว  

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2561 อัตราผูปวยเบาหวาน      ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 10 

2562 อัตราผูปวยเบาหวาน       ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 20 

2563 อัตราผูปวยเบาหวาน      ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ 2.28 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตท่ีบาน≥ รอยละ 30 
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2564 อัตราผูปวยเบาหวาน     ราย
ใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไม
เกินรอยละ 2.16 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอยละ 40 

 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขต 
      รับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีเปนกลุมเสี่ยงและสงสัย    
      ปวยความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณท่ีผานมา 
จํานวนประชากรอายุ 35 ป ข้ึนไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
และสงสัยปวยความดันโลหิตสูง ในปงบประมาณ 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. ผูปวยเบาหวานรายใหม จากกลุมเสี่ยงเบาหวาน = (A/B) x 100 

2. กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน  

    = (C/D) x 100 

เกณฑการประเมิน :  
ป 2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
DM อัตราประชากร Pre-DM

ในเขตรับผิดชอบของปท่ี
ผานมาไดรับการตรวจ
น้ําตาลซํ้าและไดรับ
คําแนะนําเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥รอยละ 30 

อัตราประชากร Pre-DM 
ในเขตรับผิดชอบของปท่ี
ผานมาไดรับการตรวจ
น้ําตาลซํ้าและไดรับ
คําแนะนําเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
≥รอยละ 80 

อัตราประชากร Pre-
DM ในเขตรับผิดชอบ
ของปท่ีผานมาไดรับ
การตรวจน้ําตาลซํ้า
และไดรับคําแนะนํา
เพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
≥รอยละ 90 

อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจาก Pre-DM        
ไมเกินรอยละ 2.40 

HT มีการเตรียมความพรอม
และแผนงานในการ
ดําเนินงานสําหรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
และสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥
รอยละ 3 5 

 อัตราประชากรกลุม
เสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิต
ท่ีบาน ≥รอยละ 5 8 

อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
และสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิต
ท่ีบาน ≥รอยละ 10 

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

DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40 

HT - - - อัตราประชากรกลุมเสี่ยงและสงสัยปวย
ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ
ไดรับการวัดความดันโลหิตท่ีบาน ≥รอย
ละ 20 
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ป 2563 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกินรอยละ 
2.28 

HT - - - อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
และสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥
รอยละ 30 

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

DM - - - อัตราผูปวยเบาหวานราย
ใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน ไมเกิน รอยละ 
2.16 

HT - - - อัตราประชากรกลุมเสี่ยง
และสงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน ≥
รอยละ 40 

หมายเหตุ : คําแนะนําเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อยางนอย 6 เดือน 
                  2. ถาดัชนีมวลกายมากกวา 30.0 กก./ม2 ใหลดน้ําหนักลง 5% ของน้ําหนักเดิม ภายใน 1 ป ดวยวิธีการออก
กําลังกายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดียม) 
                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล อยางนอย 6 เดือน 
                  4. สถานบริการมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางชัดเจนอยางนอย 1 วิธ ี
* วิธีการวัดความดันโลหิตท่ีบาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

อัตราผูปวยเบาหวาน 
รายใหมจากกลุมเสี่ยง
เบาหวาน 

อัตรา 2.09 
 

2.40 
 

2.07 
รอบ 9 เดือน 
(ขอมูล HDC   

ณ 30 มิ.ย.60) 
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อัตราผูปวยความดัน
โลหิตสูงรายใหมจาก
กลุมเสี่ยงและสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูง 
อัตราประชากรกลุม
สงสัยปวยความดัน
โลหิตสูง ในเขต
รับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน 

อัตรา - - - 

ท่ีมา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. แพทยหญิงสุมนี  วัชรสินธุ  หัวหนากลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
2. นางเมตตา คําพิบูลย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5903963  E-mail : mettakum@gmail.com   
3. นายกัณฑพล ทับหุน   นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ 
  โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963   โทรศัพทมือถือ : 
  โทรสาร : 02-5903964   E-mail : kanthabhon@gmail.com 
3. นางสาวอีสตีนา  อุสนุน   นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ 
  โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903963   โทรศัพทมือถือ : 
  โทรสาร : 02-5903964   E-mail : isteena_143@hotmail.com 
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 4. โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 20. รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560* 
1. อาหารสด  - - - 

1.1 ผักผลไมสด รอยละ    
2. อาหารแปรรูป     

2.4 นมโรงเรียน รอยละ 92.26 91.11 86.13 
92.64 

หมายเหตุ: * ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 30 กันยายน 2560 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นายชาติชาย  ตั้งทรงสุวรรณ (ประเด็นการดําเนินการทางกฎหมาย) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907216 โทรศัพทมือถือ : 081-1746236 
    โทรสาร : 02-5918462  E-mail : chaitang@fda.moph.go.th 
2. นางสาวจุไรรัตน  ถนอมกิจ  (ประเด็นผักและผลไมสด) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907406 โทรศัพทมือถือ : 084-1192288 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : lawdreamt@gmail.com 
3. นางสาวโชตินภา  เหลาไพบูลย (ประเด็นนมโรงเรียน) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907218 โทรศัพทมือถือ : 081-0557988 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท   
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาววรวลัญช  พูลสวัสดิ์  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-9255350 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท           นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาววรวลัญช  พูลสวัสดิ์  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-9255350 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ประเด็นท่ี 1: ผักและผลไมสด 
ประเภทตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
เปาหมายการดําเนินงาน ประชาชนสุขภาพด ี
สงผลตอตัวช้ีวัดภาพรวม การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 
ประเภทสาเหตุ ปจจัยเสีย่งและการเจ็บปวยของคนไทย  
ลักษณะ สงเสริมสุขภาพของคนไทย 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สงขอมูลสถานท่ี (คัดและบรรจุ) ผักและ

ผลไมสดตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิดและการแสดงฉลาก (ขอมูล
จากวันท่ี 30 สิงหาคม 2560) เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กําหนดสถานท่ี
ผลิตเปาหมายในการดําเนินงาน ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ตามแบบฟอรม (เอกสาร
แนบตัวชี้วัด 1-1) 

2. สสจ. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดท่ี 
อย. สงให และยืนยันจํานวนสถานท่ีผลิตเปาหมายและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเฝาระวังใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: kb@fda.moph.go.th 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 

 
3. สสจ.ตรวจประเมินและพัฒนาความพรอมสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 

ดังนี้ 
3.1 ครั้งท่ี 1 (ภายในเดือน ธันวาคม 2560)  

3.1.1 สสจ. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดทุกแหงท่ีมี
อยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยใชหลักเกณฑการตรวจเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผัก
หรือผลไมสดบางชนิด ตามบัญชีหมายเลข 2 และบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชี
หมายเลข 3 แนบทายรางประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัด) 

3.1.1.1 กรณีสถานท่ีผลิตผานเกณฑ 
(1) สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสดทุกชนิดตามขอบขาย

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ท่ีมีอยูในสถานท่ีผลิตเปาหมาย และรายงานในแบบ
รายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 

(2) สงแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 และเอกสารบันทึกการตรวจ 
ตส. 13 (60) มายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส kb@fda.moph.go.th หรือสงเปน
หนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

3.1.1.2 กรณีสถานท่ีผลิตไมผานตามเกณฑ  
(1) กรณีสถานท่ีผลิตท่ีไมผานการตรวจประเมินในครั้งท่ี 1 เปน

สถานท่ีผลิตเปาหมาย ขอให สสจ. กําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการสุมเก็บตัวอยางภายหลัง
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จากการพัฒนาสถานท่ีผลิตเปาหมายมายัง อย. ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2561 
(2) ใหคําแนะนําในการพัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและ

ผลไมสดท่ีไมผานในการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 ทุกแหงตามคูมือการพัฒนาสถานท่ีผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด และดําเนินการตามแนวทางขอ 3.2 (ไมนํามาคิดเปน
ตัวชี้วัด) 

3.2 ครั้งท่ี 2 (ภายในเดือน มีนาคม 2561 ระหวางเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 
2561)  

3.2.1 ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดท่ีไมผานในครั้งท่ี 1 
โดยใชหลักเกณฑการตรวจเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไมสดบางชนิด ตาม
บัญชีหมายเลข 2 และบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบทายรางประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัด) 

3.2.1 กรณีสถานท่ีผลิตผานเกณฑในครั้งท่ี 1 
สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสาร
แนบ 1) และ บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงาน
ในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2 

     วิธีการเก็บตัวอยาง :  
1) ปริมาณตัวอยาง 

                ตัวอยางขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เชน สม แตงกวา พริก เปนตน เก็บตัวอยาง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอยาง          
                ตัวอยางขนาดใหญ เชน กะหล่ําปลี แตงโม เปนตน เก็บตัวอยางปริมาณ 2 
กิโลกรัม/ตัวอยาง 
 2) นําตัวอยางผักหรือผลไม มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอยาง เชน 

ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปดภาชนะบรรจุท่ีบรรจุตัวอยาง โดยใหรวบปากถุงแลวคาดเทปกาว

พันรอบปากถุง 

 3) ติดปายชี้บง ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อตัวอยาง ชื่อ-ท่ีตั้งสถานท่ีเก็บ

ตัวอยาง จํานวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ชื่อผูเก็บตัวอยาง บนภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางเรียบรอย

แลว (ควรเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณรักษาความเย็น (เชน ice pack หรือ

น้ําแข็ง) ไวในกลองท่ีเก็บตัวอยางดวย เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาการ

ขนสง) 

หมายเหตุ การเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ณ สถานท่ีผลิต จะสงตรวจวิเคราะห ณ 
หองปฏิบัติการเอกชน (ซ่ึงสํานักอาหารจะแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกครั้ง) 

3.2.2 กรณีเปนสถานท่ีผลิตเปาหมาย ขอให สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไม
สดทุกชนิดตามขอบขายของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ และรายงานในแบบรายงาน
ตัวชี้วัดท่ี 1-1 

3.2.2 กรณีสถานท่ีผลิตไมผานเกณฑในครั้งท่ี 1 และไดรับคําแนะนําในการพัฒนา  
  1) สสจ. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดนั้น โดยใช
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หลักเกณฑการตรวจ ตามบัญชีหมายเลข 2 และใชบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชี
หมายเลข 3 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไมนํามาคิดเปนตัวชี้วัดนี้) 

2) สสจ. สงรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 และสงเอกสารบันทึกการ
ตรวจ ตส. 13 (60) มายัง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
kb@fda.moph.go.th และ law.dreamt@gmail.com หรือสงเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

3) สสจ. สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตาม
เอกสารแนบ 1) และ บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) 
และรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2 

               โดยมีวิธีการเก็บตัวอยางตามท่ีระบุแลวขางตน 
3.2.3 สงแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 และเอกสารบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) มายัง 

อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส kb@fda.moph.go.th หรือสงเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

4. กรณีท่ีจังหวัดไมมีสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสดท่ีเขาขายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ขอให สสจ. ดําเนินการ ดังนี้  

4.1 กําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเฝาระวัง ณ สถานท่ีจําหนาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามแบบฟอรม (เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 1-1) และสงกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส: kb@fda.moph.go.th ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2560 

4.2 สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสดท่ีเขาขายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ          
ณ สถานท่ีจําหนายคาปลีกหรือคาสงในจังหวัดนั้น และรายงานผลในแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2 
เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาสถานท่ีจําหนายตอไป (ภายในเดือนธันวาคม 2560) 

4.3 รายงานผลการดําเนินงานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส kb@fda.moph.go.th หรือสง
เปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) 

หมายเหต ุ
1. ปริมาณตัวอยางผักและผลไมสดท่ีเก็บเพ่ือสงตรวจวิเคราะห แสดงในเอกสาร

ชี้แจง KPI Template ในสวนของภาคผนวก 
2. การสงตัวอยางตรวจวิเคราะห ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  หรือศูนย 

วิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยางผลิตภัณฑในชองหมายเหตุวา 
• “ภายใตแผนการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
• ขอใหสงสําเนาผลวิเคราะหถึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กอง

สงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน)” 
4. กิจกรรมการเฝาระวังผักและผลไมสด ณ สถานท่ีจําหนาย (ดําเนินการชวงเดือน
พฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2561) (ใชสําหรับกรณีจังหวัดท่ีไมมีสถานท่ีผลิต (คัดบรรจุ) 
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ผักและผลไมสดท่ีเขาขายตามประกาศฯ) ขอให สสจ. ดําเนินการดังนี้ 
4.1 กําหนดสถานท่ีและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเฝาระวัง ณ สถานท่ีจําหนาย ใน

ปงบประมาณ 2561 ตามแบบฟอรม (เอกสารแนบตัวชี้วัดท่ี 1-2)  
และสงกลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: kb@fda.moph.go.th ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2560 

4.2 สุมเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ใหสอดคลองกับแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 1) 
และ บันทึกขอมูลใบนําสงตัวอยางผักและผลไมสด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานใน
แบบรายงานตัวช้ีวัดท่ี 1-2 

        วิธีการเก็บตัวอยาง :  
 1) ปริมาณตัวอยาง 

                ตัวอยางขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เชน สม แตงกวา พริก เปนตน เก็บตัวอยาง
ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ตัวอยาง          
                ตัวอยางขนาดใหญ เชน กะหล่ําปลี แตงโม เปนตน   เก็บตัวอยางปริมาณ 2 
กิโลกรัม/ตัวอยาง 
 2) นําตัวอยางผัก หรือ ผลไม มาบรรจุในภาชนะบรรจุสําหรับเก็บตัวอยาง เชน 

ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปดภาชนะบรรจุท่ีบรรจุตัวอยาง โดยใหรวบปากถุงแลวคาดเทปกาว

พันรอบปากถุง 

 3) ติดปายชี้บง ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบดวย ชื่อตัวอยาง ชื่อ-ท่ีตั้งสถานท่ีเก็บ

ตัวอยาง จํานวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ชื่อผูเก็บตัวอยาง บนภาชนะท่ีบรรจุตัวอยางเรียบรอย

แลว (ควรเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณรักษาความเย็น (เชน ice pack หรือ

น้ําแข็ง) ไวในกลองท่ีเก็บตัวอยางดวย เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาการ

ขนสง) 

         4.3 ตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวัน

จันทร-พุธ ภายในเดือนท่ีกําหนด โดยสงไปยังสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โปรดระบุในหนังสือนําสงตัวอยาง ดังนี้ 

             1) หัวหนังสือตรงกลางดานบน ระบุวา “ผักและผลไมสด” ดวยตัวอักษรสีแดง  
             2)  ในชองหมายเหตุระบุวา  
                   - “ภายใตแผนการเก็บตัวอยางผักและผลไมสด โครงการพัฒนาสถานท่ีผลิต
(คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด งบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   -  ขอใหสงสําเนาผลวิเคราะหถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (กอง 
คบ.) 
        หมายเหตุ การเก็บตัวอยางผักและผลไมสด ณ สถานท่ีจําหนาย สงตรวจวิเคราะห 
ณ หองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใช
งบประมาณท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัดโอนไปใหสําหรับใชในกิจกรรม
ดังกลาว 
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5. สสจ. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-1 หรือ แบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 
1-2 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายัง
สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน) โดยรายงาน ดังนี้ 

ครั้งท่ี ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธ.ค. 60 
2 ภายใน 20 มี.ค. 61   
3 ภายใน 20 พ.ค. 61 

หมายเหตุ : ตัดขอมูลภายในวันท่ีกําหนดและจะดึงขอมูลในวันถัดไป 
6. อย. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 

6. การสนับสนุนจากสวนกลาง (สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
6.1 งบประมาณ  

1) สําหรับการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจ ประเมินและพัฒนาผูประกอบการ และสุม
เก็บตัวอยาง ณ สถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด หรือสถานท่ีจําหนาย (แลวแต
กรณี) โดยโอนงบประมาณใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) สําหรับการตรวจวิเคราะหสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผักและผลไม
สดตามประกาศฯ โดยโอนงบประมาณใหกับทางหองปฏิบัติการ  

6.2 คูมือการพัฒนาสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไมสด 
7. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลรายงานผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของประเทศ 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ:  นางสาวจุไรรัตน ถนอมกิจ  
   โทรศัพท 02-590-7406  
ผูประสานงาน :   นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/นางสาววรวลัญช  พูลสวัสด์ิ นางสาวอทิตา  
ชนะสิทธิ์ /นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ 

     โทรศัพท 02-590-7030 
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

สวนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. วรวลัญช  พูลสวัสดิ์  ตําแหนง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 081-925-5350 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธิ์                     นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
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    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค : บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมตัวชี้วัดท่ี 1-1 หรือแบบรายงานตัวชี้วัดท่ี 1-2โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ และสงขอมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส : kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวน
ภูมิภาคและทองถ่ิน) 
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ประเด็นท่ี 2: ผลิตภัณฑนมโรงเรียน 

ประเภทตัวช้ีวัด ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
เปาหมายการดําเนินงาน ประชาชนสุขภาพด ี
สงผลตอตัวช้ีวัดภาพรวม การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 
ประเภทสาเหตุ ปจจัยเสีย่งและการเจ็บปวยของคนไทย  
ลักษณะ สงเสริมสุขภาพของคนไทย 
ช่ือตัวช้ีวัด รอยละของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 
 

 

* ขอมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 วันท่ี 30 กันยายน 2560 

Baseline data 
หนวย
นับ 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

รอยละของ
ผลิตภัณฑนม
โรงเรียน  ณ 
สถานท่ีผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ เทอม
2/255

7 

เทอม
1/255

8 

เทอม
2/255

8 

เทอม
1/2559 

เทอม
2/255

9 

เทอม
1/2560

* 
92.00 92.55 92.47 88.51 86.07 

93.33 
86.21 
91.95 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ : นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย  โทรศัพท 02-590-7206 
ผูประสานงานตัวชี้วัด : นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/นางสาววรวลัญช พูลสวัสดิ์               
นางสาวอทิตา  ชนะสิทธิ ์ โทรศัพท 02-590-7030 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สํานักอาหาร) 
โทรศัพท 02-590-7030 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

สวนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท  นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. วรวลัญช  พูลสวัสด์ิ  ตําแหนง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 081-925-5350 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธิ์                     นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-7030 โทรศัพทมือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร  ไพชํานาญ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5907030 โทรศัพทมือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
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สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สวนภูมิภาค : บันทึกขอมูลตามแบบฟอรมการรายงานตัวชี้วัดท่ี 2 โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดท่ัวประเทศ และสงขอมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : 
kb@fda.moph.go.th หรือเปนหนังสือราชการมายังสํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา 
(กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพในสวนภูมิภาค และทองถ่ิน) 

 
ตารางแสดงคําแนะนําอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับน้ําหนักตัวอยางผลิตภัณฑและจํานวนหนวยท่ีเก็บ ตอ 
1 ตัวอยาง 

ลําดับ รายการ ปริมาณ x หนวย 
1 ผักและผลไมสด 1 กิโลกรัม x 1 
2 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ปริมาณรวม 100 กรัม 

ท้ังชนิดแหงและชนิดเหลว 
2 นมโรงเรียน (ชนิดพาสเจอรไรสหรือยูเอชที)  ชนิดละ 200 มิลลิลิตรx 18 ตัวอยาง 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 5. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 22. รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑ

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คํานิยาม สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  
ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (สถานพยาบาลเอกชน) หมายถึง คลินิก
เอกชนท่ียื่นคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม) และไดรับการ
ตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาล เปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาต
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในคูมือประชาชน หลักฐานเอกสารครบถวน ถูกตอง จนกระท่ังไดรับ
การอนุญาตจากผูอนุญาต ระยะเวลาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในคูมือประชาชน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานท่ีท่ีตั้งข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการตอไปนี้ 
 - กิจการสปา อันไดแก บริการท่ีเก่ียวกับการดูแลและเสริมสรางสุขภาพโดย
วิธีการบําบัดดวยน้ําและการนวดรางกายเปนหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงอีกอยางนอยสามอยาง เวนแตเปนการดําเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ํา นวดหรืออบตัวท่ีเปนการใหบริการในสถาน
อาบน้ํา นวดหรืออบตัวตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 - กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเวนการนวดเพ่ือสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หนวยงานสาธารณสุขของหนวยงาน
ภาครัฐ และการนวด/การอบตัวท่ีเปนบริการในสถานอาบน้ําตามกฎหมายวาดวยสถาน
บริการ   
 - กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด (สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) หมายถึง 
กระบวนการท่ีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไดรับการตรวจประเมินจากผูอนุญาตหรือ
คณะท่ีผูอนุญาตแตงตั้งมีมติวาผานเกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ซ่ึงประกอบดวย มาตรฐานดานสถานท่ี มาตรฐานดานความ
ปลอดภัยและมาตรฐานดานการใหบริการ 
 

เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
(รายใหม) ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 90 100 
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สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 75 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รอยละ 80 

 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนคลินิกเอกชนรายใหมท่ีผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด - 
จํานวนคลินิกเอกชนรายใหมท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เกณฑการประเมิน :  
 
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 50 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย  
รอยละ 65 

 
ป 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 55 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 60 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 75 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สถานพยาบาลเอกชน  
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานพยาบาลเอกชน 
รอยละ 90 100 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 65 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 70 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 75 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผานเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย 
รอยละ 80 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

สถานพยาบาลเอกชน 
1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ    ผูอํานวยการสํานักสถานพยาบาลและ
      การประกอบโรคศิลปะ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18410 โทรศัพทมือถือ : 081-7662234 
    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : akom_p@hotmail.com 
2. นางพรพิศ  กาลนาน       
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18415 โทรศัพทมือถือ : 081-7319771 
    โทรสาร : 02-1495631       E-mail : kanlanan@hotmail.com 
3. นางสาวกอกุล ใสสกุล  

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18415 โทรศัพทมือถือ : 0870273701 

    โทรสาร : 02-1495631        E-mail : mrdit@hotmail.com 
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ลอมพรม      

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619  โทรศัพทมือถือ : 097-0986355        

    โทรสาร :       E-mail: porntep.taro@gmail.com 

2. นายชิติพัทธ ศรีงามเมือง   

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-1937000 ตอ 18619  โทรศัพทมือถือ :                          
    โทรสาร :       E-mail : chitipat@gmail.com 
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 1. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 23. รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN 

Hospital 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงาน       

สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมขอมูลการประเมินโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี วิเคราะห   

แลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานท่ีกรมอนามัยกําหนด)            

และรายงานผานระบบ Health KPI เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 20 ของเดือน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและรวบรวมขอมูลการประเมินโรงพยาบาลใน

พ้ืนท่ี วิเคราะหแลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด) เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 20 ของทุก

เดือน) 

3. ศูนยอนามัยสุมประเมินและรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพ้ืนท่ีวิเคราะหภาพรวมของเขต 
และสงรายงาน รายเดือน ใหกรมอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561ท่ีกรมอนามัยกําหนด) ผานระบบ รายงาน ดังนี้  
         1. ระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ตามรอบการประเมิน 
         2. ระบบศูนยขอมูล cluster อนามัยสิ่งแวดลอม เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันท่ี 25 
ของทุกเดือน 

รายการขอมูล 1 A1  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
         ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
A2  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
         ผานเกณฑระดับดี 
A3  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
         ผานเกณฑระดับดีมาก 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
รายการขอมูล 3 C = จํานวนจังหวัดท่ีมีโรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมากในเขต 
รายการขอมูล 4 D = จํานวนจังหวัดท้ังหมดในเขต 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN       

ผานเกณฑระดบัพืน้ฐานข้ึนไป   
= ((A1+A2+A3)/B) X 100  

2. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN      
ผานเกณฑระดบัดีข้ึนไป          

= ((A2+A3)/B) X 100  
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3. รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN      
ผานเกณฑระดบัดีมาก            

= (A3/B) X 100  
4. รอยละของจํานวนจังหวัดในเขตที่มีโรงพยาบาล ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก 
                = (C/D) X 100 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน 
3. แผนพับและโปสเตอรการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี www. http://env.anamai.moph.go.th 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 

หมายเหตุ : 1. ขอมูลโรงพยาบาล ดําเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการ

         สาธารณสุขรวมใจรณรงคลดโลกรอนดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนและเปน  

         มิตรกับสิ่งแวดลอม”  

               2. ขอมูลไมรวมการดําเนินงานของโรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวง
          สาธารณสุข 
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ไมไดรับการประเมิน รอยละ - - 0.63 
ไมผานเกณฑ รอยละ - - 7.30 
ระดับพ้ืนฐาน รอยละ - - 51.62 
ระดับดี รอยละ - - 29.93 
ระดับมาก รอยละ - - 10.53 
ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป รอยละ - - 92.08 
หมายเหตุ: เกณฑการประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เริ่มใชในป 2560 เปนปแรก 

ประเภท 
สถาน 

พยาบาล 

จํานวน 
(แหง) 

โรงพยาบาลท่ีมีการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมดาน GREEN และ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

การ
จัดการ 
มูลฝอย 
ติดเชื้อ 
(แหง) 

รอยละ 

การ
ดําเนิน
กิจกรรม 
GREEN 
(แหง) 

รอย
ละ 

การดําเนิน
กิจกรรม GREEN 
และ การจัดการ 
มูลฝอยติดเชื้อ 

(แหง) 

รอย
ละ 

รพศ.  28 28 100 17 60.7 17 60.7 

รพท.  88 86 97.7 49 55.7 48 54.6 

รพช.  780 720 92.3 288 36.9 275 35.3 

รวม 896 834 93.1 354 39.5 340 37.9 
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มาตรการสําคัญ (PIRAB) ท่ีทําใหตัวช้ีวัดบรรลุผล : 

P: สรางการมีสวน

รวมภาคีเครือขาย

อยางบูรณาการ และ

ผลักดันใหเกิด

กระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ผาน Best practices 

ท้ังเครือขาย

โรงพยาบาลและ

ชุมชน 

I: สนับสนุนใหเกิด

บูรณาการการ

ใชทรัพยากรใน

การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุน

มาตรการทาง

กฎหมายเพ่ือ

ผลักดันใหเกิด

กระบวนการ

จัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมตาม

เกณฑ GREEN & 

CLEAN Hospital 

อยางเปนรูปธรรม 

A: สงเสริมใหเกิด

กลไกการบริหาร

จัดการเชิง

นโยบายท่ีเขมแข็ง

ระดบักระทรวง 

ขับเคลื่อนใหเกิด

การพัฒนา 

โรงพยาบาลตาม

เกณฑ GREEN & 

CLEAN Hospital 

B: เสริมสราง

ทักษะความ

เชี่ยวชาญ 

สนับสนุนองค

ความรูดานการ

จัดการอนามัย

สิ่งแวดลอมแก

เจาหนาท่ีทุกระดับ 

 
Small Success : 

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

เปาหมายผลการ
ดําเนินงาน 

โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับ 
พ้ืนฐานข้ึนไป  
รอยละ 90 

1. โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ 
ระดับ พ้ืนฐานข้ึน
ไป  
รอยละ 95 
2. โรงพยาบาล
ผานเกณฑฯ 
ระดับ 
ดีข้ึนไปรอยละ 50 

โรงพยาบาลผาน 
เกณฑฯ ระดับ 
พ้ืนฐานข้ึนไป 
รอยละ 100 

1. โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก 
รอยละ 20 
2. โรงพยาบาลผาน
เกณฑฯ ระดับดีมาก  
อยางนอย จังหวัดละ 1 
แหง 

โรงพยาบาล 1. ประกาศ
นโยบายการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital 
2. ประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ 
GREEN & 
CLEAN  
Hospital 
วิเคราะห และ
วางแผน

1. มีระบบการ
วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน การ
ประเมินผลความ
พึงพอใจผูมารับ
บริการและ
วางแผนพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
2. พัฒนา
ศักยภาพและ
สรางการมีสวน
รวมของเจาหนาท่ี
ทุกระดับ ใน

1. บูรณาการ
ความรวมมือกับ
ภาคีเครือขาย 
และสราง
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
โรงพยาบาล และ
ชุมชน  
2. สงเสริมการ
สรางนวัตกรรม 
GREEN 
 

1. สรางเครือขายการ
พัฒนา GREEN สูชมชน
เพ่ือสงเสริมใหเกิด 
GREEN Community 
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ปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อน 
3. สื่อสาร 
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ GREEN & 
CLEAN Hospital  
อยางมีสวนรวม   
4. ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ/
แนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม 
GREEN& CLEAN 
Hospital 
5. มีการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือกํากับติดตาม
ทบทวนผลการ
ดําเนินงาน 
ประเมินผลและ
พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

โรงพยาบาล 
 

จังหวัด 1. รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
โรงพยาบาลใน
พ้ืนท่ี เพ่ือจัดกลุม
วางแผนการ
พัฒนายกระดับ 
2. จัดทํา
แผนพัฒนา
โรงพยาบาลดาน
อนามัย
สิ่งแวดลอมตาม
เกณฑ  GREEN & 
CLEAN Hospital 

1. สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 
2. สนับสนุนให
เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในพ้ืนท่ีระหวาง
โรงพยาบาล 
3. เชื่อมโยง
เครือขายการ
พัฒนา GREEN 
Hospital  

1. กํากับติดตาม
ความกาวหนา
การพัฒนา
โรงพยาบาล ใน
เขตจังหวัด 
2.  จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวาง
โรงพยาบาลใน
พ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสู
การพัฒนา
รวมกัน 
 

1. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลัง
เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนและ
ใหการสนับสนุน 
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เพ่ือใหการ
สนับสนุน 
3. สนับสนุนองค
ความรู และให
คําปรึกษาแก
โรงพยาบาล 
4. จัดทีมตรวจ
ประเมิน และลง
พ้ืนท่ีตรวจ
ประเมิน 

สูชุมชน เพ่ือให
เกิด GREEN 
Community 
 

เขต 1. จัดทํา
ฐานขอมูล 
วิเคราะหขอมูล
ภาพรวมระดับ
เขตสุขภาพ 
จังหวัด  
เพ่ือวางแผนการ
สนับสนนุ 
2. สรางภาคี
เครือขายและ
กลไกการบริหาร
จัดการเชิง
นโยบายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
โรงพยาบาล
รวมกัน 

1. พัฒนากลไก
การสนับสนุน 
และการกํากับ
ติดตาม 
2. จัดทีมสุม
ประเมิน และทีม
เยี่ยมเสริมพลัง
เพ่ือรวม
แลกเปลี่ยนและ
ใหการสนับสนุน
การพัฒนาเชิง
คุณภาพ 
 

1. สนับสนุนให
เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูในพ้ืนท่ี
ผาน Best 
practices 
2. กํากับติดตาม
ความกาวหนา
การพัฒนา
โรงพยาบาล ใน
เขตสุขภาพ 

1. บูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
รวมกับภาคีท่ีเก่ียวของ 
 

กระทรวง 1. จัดทํา
ฐานขอมูล 
วิเคราะหขอมูล
ภาพรวม
ระดบัประเทศ  
เขตสุขภาพ 
จังหวัด เพ่ือวาง
แผนการ
สนับสนนุ 
2. สื่อสาร

1. พัฒนากลไก
การสนับสนุน 
และการกํากับ
ติดตาม 
2. พัฒนากลไก
การบริหารจัดการ 
เชิงนโยบาย เพ่ือ
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา 

1. จัดทีมเยี่ยม
เสริมพลังเพ่ือรวม
แลกเปลี่ยนและ 
ใหการสนับสนุน 
 

1. พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล วิเคราะหและ
จัดทําแผนบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อน 
เชิงนโยบายรวมกับภาคี 
ท่ีเก่ียวของ 
2. วิจัยหรือพัฒนาองค
ความรู  เทคโนโลยี เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ประชาสัมพันธ
โครงการ 
GREEN&CLEAN 
Hospital สราง
การรับรู การ
สื่อสารสาธารณะ
และสรางการมี
สวนรวม 
โรงพยาบาล 

 
 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูกํากับตัวชี้วัด 
1. นายแพทยวชิระ  เพ็งจันทร        อธิบดีกรมอนามัย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :  0 2590 4049      โทรศัพทมือถือ :        
   โทรสาร :     E-mail: drwachira99@gmail.com 
2. นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ    ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4254         โทรศัพทมือถือ :     
    โทรสาร :    E-mail: siriwan.c@anamai.mail.go 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นางปรียานุช  บูรณะภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ :  

    โทรสาร : 02-5904255  E-mail: preeyanuch.b@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5904128  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผูประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวมลฤดี ตรีวัย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904253   โทรศัพทมือถือ :  
โทรสาร : 02-5904255  E-mail : monrudee.t@anamai.mail.go.th 

2. นางพรสุดา ศิริ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904317 โทรศัพทมือถือ :   
โทรสาร : 02-5904316  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย 
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หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ) 

แผนท่ี 4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 2. โครงการคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 24. รอยละของจังหวัดท่ีมีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดลอมและสุขภาพอยาง

บูรณาการมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 100 ของ
จังหวัดผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน 
รอยละ 90 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัพืน้ฐาน 

รอยละ 80  
ของจังหวัดผานเกณฑ
ระดับดี 
รอยละ 50 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัด ี

รอยละ 100 
ของจังหวัดผานเกณฑ
ระดับดี 
รอยละ 80 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัด ี

รอยละ 70 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดับดีมาก 
 
รอยละ 60 ของจังหวัด 
ผานเกณฑระดบัดีมาก 

 

เกณฑการประเมิน 
 
ป 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 

รอยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ ผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

รอยละ 80 75 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ ผานเกณฑ
ระดับพ้ืนฐาน (ประเมิน
โดย ศอ. และ สคร.) 

รอยละ 100 90 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

 
ป 2562 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รอยละ 40 30 ของ
จังหวัด มีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
ผานเกณฑ  ระดับด ี           
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

รอยละ 60 40 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ ผานเกณฑ  
ระดับดี (ประเมินโดย ศอ. 
และ สคร.) 

รอยละ 80 50 ของจังหวัด              
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี             
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
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ป 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รอยละ 60 60 ของ
จังหวัด มีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับด ี           
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

รอยละ 80 70 ของจังหวัด             
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ  ผานเกณฑ
ระดับดี (ประเมินโดยศอ. 
และ สคร.) 

รอยละ 100 80 ของจังหวัด          
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดี               
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

 
ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 

รอยละ 50 40 ของ
จังหวัด มีระบบจัดการ
ปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ 
ผานเกณฑระดับดีมาก 
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

รอยละ 60 50 ของจังหวัด         
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพฯ ผานเกณฑระดับ
ดีมาก (ประเมินโดย ศอ. 
และ สคร.) 

รอยละ 70 60 ของจังหวัด            
มีระบบจัดการปจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดลอมและสุขภาพฯ  
ผานเกณฑระดับดีมาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 
 

 

วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมการประเมินผลการ 
   ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด) 
2. ศูนยอนามัย (ศอ.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) ทําการทวนสอบและ 
   วิเคราะหผลการประเมินตนเองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการ 
   ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรมการประเมินผลการ 
   ดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด) 
3. สวนกลางสุมประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม 
   ของประเทศ 
เกณฑการประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ป : ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับด ี ระดับดีมาก 
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
1.1 มีฐานขอมูลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ทั้งประเด็นขอมูล
พื้นฐานและขอมูล พืน้ที่เสี่ยง
ตอสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม พื้นที่เสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไมในตบั หรือปญหาตาม
บริบทของพื้นที่ อยางนอย 5 
ประเด็น เนนงานตาม
นโยบายและประเดน็ปญหา
สําคัญในพืน้ที่ โดยบนัทึก

1.1 มีฐานขอมูลดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ทั้งประเด็นขอมูล
พื้นฐานและขอมูล             
พื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม พื้นที่เสี่ยง
การจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไมในตบัหรือปญหาตาม
บริบทของพื้นที่ อยางนอย 7 
ประเด็น เนนงานตามนโยบาย
และประเด็นปญหาสําคัญใน
พื้นที่ โดยบันทึกขอมูลผาน

1.1 มีฐานขอมูลดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ทั้ง
ประเด็นขอมูลพื้นฐานและ
ขอมูลพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิง่แวดลอม 
พื้นที่เสี่ยงการจัดการ                 
สิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม
ในตับหรือปญหาตาม
บริบทของพื้นที่ อยางนอย 
9 ประเด็น เนนงานตาม
นโยบายสาํคัญ และ
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ขอมูลผานระบบ NEHIS มี
การวิเคราะห และนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการแกไข
ปญหา รวมทั้งมีการจัดการ
เร่ือง ความนาเชื่อถือ และ
ทันสมัยของขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้ง
ประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ 
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิง่แวดลอม หรือ
ปญหาตามบริบทของพืน้ที่
อยางนอย 2 ประเด็น เนน
งานตามนโยบายและประเด็น
ปญหาสาํคัญในพื้นที่ และ               
นําขอมูลไปใชประโยชนใน
การวางแผน แกไขปญหา
อยางบูรณาการในพื้นที ่

ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห 
และนาํขอมูลไปใชประโยชน
ในการแกไขปญหา รวมทั้งมี
การจัดการเร่ืองความ
นาเชื่อถือ และทันสมัยของ
ขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้ง
ประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ 
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ
จากมลพิษสิง่แวดลอมหรือ
ปญหาตามบริบทของพืน้ที่
อยางนอย 3 ประเด็น เนน
งานตามนโยบายและประเด็น
ปญหาสาํคัญในพื้นที่ และ           
นําขอมูลไปใชประโยชนในการ
วางแผน แกไขปญหาอยาง
บูรณาการในพืน้ที ่

ประเด็นปญหาสําคัญใน
พื้นที่ โดยบันทึกขอมูลผาน
ระบบ NEHIS  มีการ
วิเคราะห และนําขอมูลไป
ใชประโยชนในการแกไข
ปญหา รวมทั้ง                
มีการจัดการเร่ืองความ
นาเชื่อถือ และทันสมัย
ของขอมูล 
1.2 มีการเฝาระวังดาน
สิ่งแวดลอมและสุขภาพทั้ง
ประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมพื้นฐาน และ
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอ
สุขภาพจากมลพษิ
สิ่งแวดลอม หรือปญหา
ตามบริบทของพื้นที่อยาง
นอย 5 ประเด็น เนนงาน
ตามนโยบายและประเด็น
ปญหาสาํคัญในพื้นที่ และ                 
นําขอมูลไปใชประโยชนใน
การวางแผน แกไขปญหา
อยางบูรณาการในพื้นที ่

หมายเหตุ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม หมายถึง พื้นที่เสีย่งใน 3 กลุม
หลักที่กําหนด (จํานวน 46 จังหวัด)  และพืน้ที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไมในตับ  
(จํานวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด 

2. มีกลไกการจัดการปจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดลอมอยางบรูณาการ  
โดยขับเคลื่อนการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
ในสังกัดสาํนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานดาน
กฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/
แผนการดําเนนิงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 

2.1 มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการ
ในสังกัดสาํนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงานดาน
กฎหมายและการอนามัย
สิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/แผน                 
การดําเนินงานของ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 

2.1 มีคําสั่งแตงตั้ง
ขาราชการในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด  ซึ่งรับผิดชอบงาน
ดานกฎหมายและ             
การอนามัยสิ่งแวดลอม
ดานละหนึ่งคนเปน
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มีโครงการ/กิจกรรม/
แผนการดําเนนิงานของ
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2.3 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน
ประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญหรือ            
เปนปญหาของพืน้ที่หรือการ
สงเสริมและสนับสนนุให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ออกขอบัญญัตทิองถ่ินเขาสู
การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด              
อยางนอย 2 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                       
มีการติดตามการดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด             
อยางนอย 2 มติ 
2.6 มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและ              
สงรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย วาดวยการ
สาธารณสุข  

2.3 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมูลใน
ประเด็น ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญหรือ            
เปนปญหาของพืน้ที่หรือการ
สงเสริมและสนับสนนุให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ออกขอบัญญัติทองถ่ินเขาสู
การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด             
อยางนอย 3 ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุมและ                        
มีการติดตามการดําเนินการ
ตามมติของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด                
อยางนอย 3 มต ิ
2.6 มีการจัดทํารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและ              
สงรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย วาดวยการ
สาธารณสุข 
2.7 มีการกําหนดรูปแบบใน
การขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเชน การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ, การแตงตั้ง
คณะทํางานโดยมีประชาชน               
มีสวนรวม, การแตงตั้ง
คณะทํางานระหวางจังหวัด
เพื่อทํางานรวมกันแบบบูรณา
การ เปนตน 

คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.3 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.4 มีการนําเสนอขอมูล
ในประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญหรือ              
เปนปญหาของพืน้ที่หรือ
การสงเสริมและสนับสนนุ
ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินเขาสูการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อยางนอย 5 
ประเด็น 
2.5 มีมติจากการประชุม
และมีการติดตามการ
ดําเนินการตามมติ              
ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด               
อยางนอย 5 มต ิ
2.6 มีการจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดและ           
สงรายงานมายัง
คณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วาดวยการ
สาธารณสุข 
2.7 มีการกําหนดรูปแบบ
ในการขับเคลื่อนงาน
คณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดเชน การแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ,การ
แตงตั้งคณะทาํงานโดยมี
ประชาชน  มีสวนรวม, 
การแตงตั้งคณะทาํงาน
ระหวางจังหวัดเพื่อทํางาน
รวมกันแบบบูรณาการ 
เปนตน 
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2.8 มีการสรุปรายงานผล
การดําเนินงานประจาํป
ของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย วา
ดวยการสาธารณสุข 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหถูกตองตามกฎหมาย 

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถาน
บริการการสาธารณสุขทุก
ประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพ
ศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน 
และคลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อที่เกิดข้ึนและปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อที่ไดรับการ
จัดการของแหลงกําเนิดตางๆ  
คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพ
ศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอ่ืนๆ  

3.1 มีฐานขอมูลจํานวนสถาน
บริการการสาธารณสุขทุก
ประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพ
ศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน 
และคลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อที่เกิดข้ึนและปริมาณมลู
ฝอยติดเชื้อที่ไดรับการจัดการ
ของแหลงกําเนิดตางๆ คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก รพ
ศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอ่ืนๆ 
   (4) รพ.เอกชน และคลินิก
เอกชน 

3.1 มีฐานขอมูลจํานวน
สถานบริการ               
การสาธารณสุขทุก
ประเภท ประกอบดวย  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก 
รพศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรม
วิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ
อ่ืนๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน 
และคลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว 
3.2 มีขอมูลปริมาณมูล
ฝอยติดเชื้อที่เกิดข้ึนและ
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่
ไดรับการจัดการของ
แหลงกําเนิดตางๆ คือ  
   (1) รพ.สังกัดสธ. ไดแก 
รพศ. รพท. รพช. รพสต. 
   (2) รพ.สังกัดกรม
วิชาการ สธ. 
   (3) รพ.สังกัดหนวยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจ
อ่ืนๆ 
   (4) รพ.เอกชน และ
คลินิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว 
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4.มีการสงเสริมใหทองถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน (EHA) 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับ และติดตาม
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิง่แวดลอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และมีการสงเสริม/สนบัสนนุ
ใหบุคลากรของหนวยงาน             
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีการถายทอดสื่อสาร
นโยบายใหหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่
รับผิดชอบ 
4.3. รอยละ 25 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ในพื้นที่ ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)  
ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรม
อนามัยกําหนด) 
 
 
 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับ และติดตาม
การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิง่แวดลอม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และมีการสงเสริม/สนบัสนนุ
ใหบุคลากรของหนวยงาน           
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีการถายทอดสื่อสาร
นโยบายใหหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.3 รอยละ 50 ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
ในพื้นที่ ผานการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (EHA)  
ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรม
อนามัยกําหนด) 
4.4 มีการสงเสริม/สนับสนนุ
ใหบุคลากรของหนวยงาน
ไดรับการพัฒนาศักยภาพดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมอยางนอย 
1 คน (เพื่อเปนผูใหคําปรึกษา 
: Instructor) 
 
 

4.1 มีแผนการดําเนินงาน 
ควบคุม กํากับ และ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ
มีการสงเสริม/สนบัสนุนให
บุคลากรของหนวยงาน         
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีการถายทอดสื่อสาร
นโยบาย                     
ใหหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4.2 มีฐานขอมูลการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิง่แวดลอม 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.3 รอยละ 50 ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในพืน้ที่ 
ผานการประเมินรับรอง
คุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
(EHA)  ระดับพืน้ฐาน 
(ตามที่กรมอนามัย
กําหนด) 
4.4 มีการสงเสริม/
สนับสนนุใหบุคลากรของ
หนวยงานไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดานอนามัย
สิ่งแวดลอมอยางนอย 1 
คน (เพื่อเปนผูให
คําปรึกษา : Instructor) 
4.5 มีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ในพืน้ที่ 
ผานการประเมินรับรอง
คุณภาพระบบบริการ
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อนามัยสิ่งแวดลอม              
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (EHA)         
ระดับเกียรติบัตร อยาง
นอย 1 แหง              
และเปนตนแบบการ
จัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา 

5. มีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชน 

5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อน
ใหตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ
ในการจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในชุมชน             
ระยะยาว 
5.2 ตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม รอยละ 
50 ของตําบลมีชุมชนเขมแข็ง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม  

5.1 ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ                    
ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอม รอยละ 50 ของ
ตําบลมชีุมชนเขมแข็งดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ตามบริบท
ของพื้นที่                     
และมีแหลงเรียนรูนวัตกรรม
ชุมชนดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

5.1 ตําบลมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอม รอย
ละ 50 ของตําบลมชีุมชน
เขมแข็งดานอนามัย
สิ่งแวดลอม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
ตามบริบทของพื้นที่                
และมีแหลงเรียนรู
นวัตกรรมชุมชน               
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางภาคี
เครือขายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  

6. มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
มีการจัดระบบเฝาระวังสุขภาพ                  
จากการประกอบอาชีพและ
มลพิษสิ่งแวดลอม ตามเกณฑ
ที่กรมควบคุมโรคกําหนด  50 
คะแนนข้ึนไป 
ซึ่งดําเนินการอยางนอย ไดแก 
6.1 มีการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลจํานวนประชาชน
กลุมเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมและขอมูลกลุม
เสี่ยง ในกลุมผูประกอบอาชีพ
เก็บ/คัดแยกขยะหรือผู

มีการจัดระบบเฝาระวัง
สุขภาพลจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดลอม 
ตามเกณฑท่ีกรมควบคุมโรค
กําหนด 70 คะแนนข้ึนไป 
ซ่ึงดําเนินการอยางนอย 
ไดแก  
6.1 มีการสํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลจํานวนประชาชน
กลุมเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมและขอมูลผู

มีการจัดระบบเฝาระวัง
สุขภาพ                     
จากการประกอบอาชีพและ
มลพิษสิ่งแวดลอม ตาม
เกณฑที่กรมควบคุมโรค
กําหนด 90 คะแนนข้ึนไป 
ซ่ึงดําเนินการอยางนอย 
ไดแก  
6.1 มีการสํารวจและ
จัดทําฐานขอมูลจํานวน
ประชาชนกลุมเสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดลอมและ
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ประกอบอาชีพอยางหนึ่งอยาง
ใด 
6.2 มีการจัดเก็บขอมูลสุขภาพ 
จากหนวย 
บริการสุขภาพ ในกลุมผูปวยที่
เขารับการ 
รักษาที่ไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยมลพิษ 
สิ่งแวดลอมหรือมีการเก็บ
ขอมูล (เชิงรุก) 
ประชาชนกลุมเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
หรือผูประกอบอาชีพอยางหนึ่ง
อยางใดและ 
มีการสื่อสารขอมูล 
6.3 มีการนิเทศ หรือรวม
ประเมินผลการ 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรม 
สิ่งแวดลอมตามแผน 

ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยก
ขยะหรือผูประกอบอาชีพ
อยางหนึ่งอยางใด  
6.2 มีการจัดเก็บขอมูล
สุขภาพ จากหนวยบริการ
สุขภาพในกลุมผูปวยท่ีเขา
รับการรักษาท่ีไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยมลพิษ
สิ่งแวดลอมหรือมีการเก็บ
ขอมูล (เชิงรุก)ประชาชน
กลุมเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดลอมหรือผูประกอบ
อาชีพอยางหนึ่งอยางใด  
6.3 มีการนิเทศ หรือรวม
ประเมินผลการจัดบริการอา
ชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอมตามแผน  
6.4 มีแผนตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินฯ ในจังหวัด และมี
การเตรียมความพรอมดาน
คนและอุปกรณ  
6.5 มีแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือการสื่อสารความเสี่ยง/
ใหความรูดานอาชีวอนามัย
และเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 

ขอมูลกลุมเสี่ยง ในกลุมผู
ประกอบอาชีพเก็บ/คัด
แยกขยะหรือผูประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  
6.2 มีการจัดเก็บขอมูล
สุขภาพ จากหนวย
บริการสุขภาพในกลุม
ผูปวยท่ีเขารับการรักษา
ท่ีไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยมลพิษสิ่งแวดลอม
และมีการเก็บขอมูล(เชิง
รุก)ประชาชนกลุมเสี่ยง
จากมลพิษสิ่งแวดลอม
หรือผูประกอบอาชีพ  
6.3 มีการนิเทศ หรือรวม
ประเมินผลการ
จัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอม
ตามแผน  
6.4 มีแผนฯ และมีการ
ฝกซอมตามแผนตอบโต
ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 
และเก็บ/สรุปการ
ฝกซอมฯ  
6.5 มีแผนงาน/โครงการ
และมีการสื่อสารความ
เสี่ยง/ใหความรูดาน       
อาชีวอนามัยและเวช
ศาสตรสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ : หนวยบริการสุขภาพ หมายถึง  รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.  
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมติดตอเรื้อรัง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 28. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
คํานิยาม 1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาใน 

    โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต 4 ชั่วโมงข้ึนไป) ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เปน 
    โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) 
2. การตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผูปวยโรค 
   หลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
3. การจําหนายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกสถานะ หมายถึง การท่ีผูปวยในออกจาก 
   โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณี 

เกณฑการประเมิน  
ป 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 

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

- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 
ป 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 

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

- นอยกวารอยละ 7 - นอยกวารอยละ 7 
 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data หนวยวัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
8.3 
9.1 

รอยละอัตราตาย
ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง 

17.1 9.9 8.3 9.1 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 28 อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบฟอรมการติดตามประเมินผล 
ดานโรคหลอดเลือดสมอง 

 
1. ประเด็นการติดตามประเมินผล  

(1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 7) 

(2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 25) 

(3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 5) 
(4) การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A (รอยละ 100) 
(5) การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S (รอยละ 80) 

คํานิยาม ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยใน (ผูปวยท่ีรับไวนอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
(admit) นานตั้งแต   4 ชั่วโมงข้ึนไป) ท่ีมี principal diagnosis (pdx) เปนโรคหลอดเลือดสมอง  (I60-
I69) 

2. สถานการณ
................................................................................................................................................................... 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห   
    3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ
...................................................................................................................................................................  

         (1) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 7) (เปาหมายป 

2560 – 2564) 

สถานบริการสุขภาพ 
อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองตายจาก     
ทุกหอผูปวย 

(รหัส ICD-10 =I60-I69) 
(A) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากทุกหอผูปวย ในชวง

เวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 = I60-I69) 

(B) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง 
(A/B) x 100 

จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
ภาพรวมเขตจังหวัด  
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 
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         (2) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62)(เปาหมาย: ≤ รอยละ 25) 

สถานบริการสุขภาพ 
อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองแตกตายจาก

ทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 =I60-I62) 

(C) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
แตกจากทุกหอผูปวย 
ในชวงเวลาเดียวกัน 

(รหัส ICD-10 =I60-I62) 
(D) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองแตก 
(C/D) x100 

จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
จังหวัด 1 อําเภอ....     
ภาพรวมเขตจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ีรายงาน) 

    

 (3) รอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เปาหมาย: ≤ รอยละ 5) 

อําเภอ 

รายการขอมูล 

หมาย
เหตุ 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายสถานะตายผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/
อุดตันจากทุกหอผูปวย 
(รหัส ICD-10 =I63) 

 (E) 

จํานวนครั้งของการ
จําหนายทุกสถานะของ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน จากทุกหอ

ผูปวย ในชวงเวลาเดียวกัน 
(รหัส ICD-10 =I63) 

(F) 

รอยละอัตราตายของ
ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบ/ อุดตัน 
 (E/F) x100 

อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
อําเภอ..............     
ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ วันท่ี

รายงาน) 

    

3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ................................................................................................................................ 
(วิเคราะหตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………….....................……………………………..… 
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4. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A    

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน ถามี Stroke 
Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง มี Stroke Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล...........................     

โรงพยาบาล............................     

โรงพยาบาล............................     

โรงพยาบาล............................     

โรงพยาบาล............................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 

    

 

5. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S  

โรงพยาบาล เปาหมาย (มี Stroke Unit *) 
ผลงาน ถามี Stroke 

Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง 

มี Stroke  
Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 
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6. การจัดตั้งหออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ M 

โรงพยาบาล 
เปาหมาย  

(มี Stroke Unit *) 

ผลงาน ถามี Stroke 
Unit โปรดระบุ
จํานวนเตียง มี Stroke Unit 

ไมมี Stroke 
Unit 

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

โรงพยาบาล..................................     

ภาพรวมจังหวัดรอยละ 
(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 

    

* หออภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ประกอบดวย 3 สวนหลัก 
1. สถานท่ีเฉพาะไมนอยกวา 4 เตียง 
2. ทีมสหวิชาชีพ ท่ีมีความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 
3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care map) และแผนการใหความรูท่ีจัดเตรียมไวแลวโดย

ผานการประชุมของทีมสหวิชาชีพของสถานพยาบาลนั้นๆ 

7. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
.............................................................................................................................................................................. 

8. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 

9. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
..............................................................................................................................................................................  
10. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
.............................................................................................................................................................................. 

 

ผูรายงาน...................................................................... 
ตําแหนง....................................................................... 
วัน/เดือน/ป................................................................. 
โทร........................ e-mail………………….........………... 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 2. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 29. รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และรอยละของโรงพยาบาล
ท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
   29.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
   29.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 
(AMR) 

คํานิยาม 29.1 RDU เปนการประเมินโรงพยาบาล/เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ ซ่ึง
ประกอบดวยการประเมิน RDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึง โรงพยาบาลแมขาย (โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปและ
โรงพยาบาลชุมชน) เปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ตามเกณฑ
เปาหมาย 
- RDU 2 หมายถึง หนวยบริการลูกขาย (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หนวย
บรกิารปฐมภูมิ) มีการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ
เปาหมายระดับการพัฒนาสูการเปนโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล มี 3 
ระดับ ดังนี้ 
 RDU ข้ันท่ี 1 หมายถึง การดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 
1. อัตราการสั่งใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติผานเกณฑ

ท่ีกําหนด 
2. การดําเนินงานของ PTC ผานเกณฑระดับ 3  
3. รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซ่ึง

ยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไมเกิน 
1 รายการ 

 4. จัดทําฉลากยามาตรฐาน ผานเกณฑระดับ 3 
5. การสงเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือจัดหายาและการ

สงเสริมการขายยา ผานระดับ 3 

1. จํานวน รพ.สต.ไมนอยกวา
รอยละ 40 ของ รพ.สต.
ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อําเภอท่ีมีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบนและ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายท้ัง 2 โรค 

 RDU ข้ันท่ี 2 หมายถึง การดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

1. ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ัด จาํนวน 5 ตัวชี้วัดตาม 
RDU ข้ันท่ี 1 

2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบน โรคอุจาระรวงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบกําหนดคลอดทาง
ชองคลอด ผานเกณฑท้ัง 4 ตัวชี้วัด  

3. การใชยา NSAIDs ผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ข้ึนไป    
ไมเกินรอยละ 10  

1. จํานวน รพ.สต. ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของ รพ.สต.
ท้ังหมดในเครือขายระดับ
อําเภอ ท่ีมีอัตราการใชยา
ปฏิชีวนะในกลุมโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจสวนบนและ
โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน

รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 : 77 | P a g e  
 



4. การใชยา glibenclamide ในผูปวยสูงอายุ หรือไต
ทํางานบกพรอง ไมเกินรอยละ 5 

5. การไมใชยาท่ีหามใชในสตรีตั้งครรภ ไดแก warfarin*, 
statins, ergots  (* ยกเวนกรณีใส mechanical 
heart valve) 

ผานเกณฑเปาหมายท้ัง     
2 โรค 

 RDU ข้ันท่ี 3 หมายถึง มีการดําเนินการผานเง่ือนไขตอไปนี้ 
RDU 1 RDU 2 

โรงพยาบาลผานเง่ือนไขตอไปนี้ 

1. ตัวชี้วัด RDU ผานเกณฑท้ัง 18 ตัวชี้วัด  
 

1. จํานวน รพ.สต./หนวย
บริการปฐมภูมิทุกแหงใน
เครือขายระดับอําเภอ ท่ีมี
อัตราการใชยาปฏิชีวนะ
ในกลุมโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจสวนบนและโรค
อุจจาระรวงเฉียบพลัน
ผานเกณฑเปาหมายท้ัง   
2 โรค 

29.2 AMR เปนการประเมินระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ 
(Integrated AMR Management System) ของโรงพยาบาล ซ่ึงดําเนินการท้ัง 6 
กิจกรรมสําคัญ ดังนี้  
กิจกรรม AMR 
1 กําหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR 

โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ท่ีประกอบดวยองคประกอบอยางนอย คือ (1) 
ผูบริหารโรงพยาบาล (2) แพทยท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ 
AMR (3) ประธาน Patient Care Team (PCT) (4) พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ (5) 
เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานระบาดวิทยา (6) เภสัชกร (7) เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (1) คณะกรรมการ AMR ท่ีโรงพยาบาลตั้งข้ึนใหม 
หรือ (2) คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีมีอยูเดิม แตปรับปรุงโครงสรางและ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเดิมท่ีมีอยูใหครอบคลุมองคประกอบขางตน โดยมี
ผูบริหารโรงพยาบาล และแพทยท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการในการจัดการ 
AMR เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ 

2 การควบคุม กํากับ และดูแลการใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงานติดตามปริมาณและคาใชจายของยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ 
เชน กลุมยา Carbapenems, Third and fourth generation of  
cephalosporins, Fluoroquinolones, Colistin และ กลุม 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เชน Cefoperazone-
Sulbactam, Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid  
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2.การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 
 2.1 โรงพยาบาลจัดทํา (1) antibiogram อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด เพ่ือใชในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและสงขอมูล (1) และ 
(2) มายังกรมวิทยาศาสตรการแพทยและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 
2.2 โรงพยาบาลจัดทํา (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญของ
โรงพยาบาล (2) รายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ไดแก 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae (ขอมูลป

ปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกป) และสงมายังกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3 การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดทํารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence 
surveillance) ปละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซอนหลักในโรงพยาบาล เชน VAP, 
CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อกอโรค และความไวยาของการ    
ติดเชื้อแตละตําแหนง ปละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสงขอมูลอัตราการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลของตนยังสถาบันบําราศนราดรู กรมควบคุมโรค  

3.การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลจัดทํารายงานติดตามปริมาณและคาใชจายของยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ 
เชน กลุมยา Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin 
และ กลุม Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI) เชน Cefoperazone-
Sulbactam, Piperacillin/tazobactam,  Amoxicillin-Clavulanic acid 

4 การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 
4.1 โรงพยาบาลจัดทํา (1) antibiogram อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานท่ี
กําหนด เพ่ือใชในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (2) ผลการ
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาของโรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้งและสงขอมูล (1) และ 
(2) มายังกรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเขตรับผิดชอบ 

4.การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลจัดทํารายงาน (1) อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (point prevalence 
surveillance) ปละ 1 ครั้ง (2) อัตราการติดเชื้อแทรกซอนหลักในโรงพยาบาล เชน VAP, 
CA-UTI, CLABSI เดือนละ 1 ครั้ง และ (3) รายการเชื้อกอโรค และความไวยาของการติด
เชื้อแตละตําแหนงท่ีเปนปญหาสําคัญ ปละ 1 ครั้ง และสงขอมูลในขอ (1)- (3) มายัง
สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

 4.2 โรงพยาบาลจัดทํารายงานการติดตามเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ไดแก 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
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spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae           
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสงมายังกองบริหารการสาธารณสุข                
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

5 วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางบูรณาการ 
โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปญหา และนําไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล 

5. การวิเคราะหสถานการณตางๆ เช่ือมโยงสภาพปญหา และนําไปสูมาตรการ
ดําเนินงาน 

โรงพยาบาลมีการวิเคราะหสถานการณตางๆ ดาน AMR และความเชื่อมโยงของสภาพ
ปญหา และนําไปสูมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกปญหา AMR ในโรงพยาบาล 

 

เกณฑเปาหมาย 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

RDU ข้ันท่ี 1 80% 
RDU ข้ันท่ี 2 20% 

RDU ข้ันท่ี 2 80% RDU ข้ันท่ี 2 80% 
RDU ข้ันท่ี 3 20% 

RDU ข้ันท่ี 3 80% 

AMR: รอยละ 70 ของ
โรงพยาบาลมีระบบการ
จัดการ AMR อยาง
บูรณาการ  

  การติดเชื้อ AMR 
ลดลง 50 % 

 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลผาน (A1 = RDU ข้ันท่ี 1  และ A2 = RDU ข้ันท่ี 2) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 2 3 และ 4 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 32. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

คํานิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผูปวยระยะทายตามแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองเพ่ือใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยดูแลใหครอบคลุมเรื่อง Body, 
Mind, Psychosocial and Spiritual support และบรรเทาความทุกขทรมานจากอาการ
รบกวนตางๆ (Symptoms Control) โดยมีผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง (Patient 
and Family Center) มุงเนนกิจกรรม Family meeting, Advance care plan เปนตน 
ผูปวย Palliative รายใหมในป หมายถึงผูปวยในปท่ีคํานวณ ไดรับการประเมินตามเกณฑ
ของสถานพยาบาลนั้นๆ พบวาตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
(หนวยนับเปนคน) 
หมายเหตุ วิธีนับ การไดรับการดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1 ใหประเมินจาก ผูปวยและ/
หรือครอบครัวไดรับขอมูลระยะของโรค และ/หรือ ไดรับการเตรียมและสงตอกลับชุมชน
เพ่ือการดูแลตอเนื่อง เปนอยางนอย  (การเก็บขอมูล นับจํานวนคน ท่ีเปนรายใหมในป) 
กลุมโรคท่ีตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (เปนอยางนอย) ผูปวยระยะทาย 
ไดแก เชน 

1. โรคมะเร็ง 
2. Neurological Disease /Stroke 
3. โรคไตในระยะท่ีตองไดรับการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) 

และกลุมท่ีมีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเขาสูภาวะคุกคามตอชีวิต การรักษาเปนไปเพ่ือ
ประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 

4. Pulmonary and Heart Disease 
5. Multiple Trauma Patient 
6. Infectious Disease HIV/AIDS 
7. Pediatric  
8. Aging /Dementia 

โดยมี Criteria ของผูปวยท่ีเขาสูภาวะ Palliative Care ดังนี้ (หรือตามแนวทางการ
รักษาของหนวยงานนั้น) เชน 

1. ผูปวยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจําวันนั่งหรือนอนมากกวา          
รอยละ 50 ของวันตองพ่ึงพิงมากข้ึน 
- การประเมินสมรรถนะอาจใช PPS ≤รอยละ 50 หรือ 
- การประเมิน Functional Assessment ไดแก Karnofsky Score (KPS)                

≤ รอยละ 50 หรือ ECOG ≥ 3 เปนตน 
2. Multiple Co-morbidity ซ่ึงเปนตัวบงชี้ท่ีมีความสําคัญ 
3. โรคอยูในระยะลุกลาม ไมคงตัว มีอาการซับซอนท่ีไมสุขสบายมาก 
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4. Terminal Delirium 
5. Cachexia, น้ําหนักลดตอเนื่อง,Serum albumin < 2.5 mg/dl ตอเนื่อง 
6. Persistent  Hypercalcemia 
7. ไมตอบสนองตอการรักษา 
8. ผูปวย/ครอบครัวเลือกท่ีจะไมรักษาตัวโรคตอไปอยางเต็มท่ี 
9. เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางไมคาดหมายบอยครั้ง 
10. มีเหตุการณท่ีมีผลกระทบ เชน การลมรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเขาดูแลใน

สถานพยาบาล/บริบาล 
รายการขอมูล 1 A = จาํนวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F) ดําเนินการผานระดับความสําเร็จ  

      ตามข้ันตอนท่ีกําหนดในวิธีการประเมินผล 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลท้ังหมด (ระดับ A,S,M,F) ในเขตสุขภาพ 

รายการขอมูล 3 C = จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป ไดรับการดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1 

รายการขอมูล 4 D  = จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป 

รายการขอมูล 5 E = จํานวนผูปวย Palliative ท่ีไดรับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตามแนวทาง
ของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย)** 

รายการขอมูล 6 F =จํานวนผูปวย Palliative ท่ีจําเปนตองไดรับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ(ตาม
แนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหงประเทศไทย)** 

รายการขอมูล 7 G = จํานวนผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการใหขอมูลจากกิจกรรม Family 
Meeting และมีการทํา Advance Care Planning (ACP) 

รายการขอมูล 8 H = จํานวนผูปวย Palliative Care รายใหม ในปท่ีรายงาน 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)  
 = (A/B) x 100 
2.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 1 (ขอ 1.3) 
กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ (ผูปวย Palliative รายใหมในป) ไดรับการดูแลตามแนวทาง 

Palliative Care ≥ รอยละ 50  
 = (C/D) x 100 
3.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 1 (ขอ 1.5) 
มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication 
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ≥รอยละ 30 ของจํานวนผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับ Strong 
Opioid 
โรงพยาบาลระดับ M2,F1-3≥รอยละ 20 ของจํานวนผูปวยท่ีจําเปนตองไดรับ Strong 
Opioid 
 =(E/F) x 100 
4.ขอยอยในข้ันตอนท่ี 2 (ขอ 2.2) 
รอยละ ของผูปวย Palliative Careรายใหม ในปท่ีรายงานไดรับการใหขอมูลจาก
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กิจกรรม Family Meeting และมีการทํา Advance Care Planning (ACP) 
 =(G/H) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน  

ป 2561 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (1) และ 2.3 

(1) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4 
4.1 (1) และ 4.2 (1) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (1) และ 5.2 (1) 

ป 2562 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (2) และ 2.3 

(2) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (2) และ 4.2 (2) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (2) และ 5.2 (2) 

ป 2563 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (3) และ 2.3 

(3) 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (3) และ 4.2 (3) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (3) และ 5.2 (3) 

ป 2564 : 

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

ข้ันตอนท่ี 2 
2.1, 2.2 (4) และ 2.3 

(4) 

ข้ันตอนท่ี 3 
 

ข้ันตอนท่ี 4  
4.1 (4) และ 4.2 (4) 

ข้ันตอนท่ี 5 
5.1 (4) และ 5.2 (4) 

 
วิธีการประเมินผล :  ข้ันตอนท่ี 1 

1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ    

ศูนยการดูแลแบบประคับประคองท่ีประกอบดวยบุคลากรสหสาขาท่ีเก่ียวของ 
- มีการแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
- มีการกําหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญ

ของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 
- มีการแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 
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- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสํา คัญของ
โรงพยาบาล 

1.2โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีการจัดตั้งงานการดูแลแบบประคับประคองเปนหนวยบริการหนึ่งใน

กลุมงานการพยาบาลมอบหมายใหมีพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
รับผิดชอบเต็มเวลาและมีทีม PCWN ครอบคลุมหนวยงานบริการผูปวยใน ผูปวยนอกท่ี
เก่ียวของ 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีหนวยบริการการดูแลแบบประคับประคองพรอมพยาบาลท่ีผานการ

อบรมหลักสูตร Palliative Care อยางนอย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหนวยงาน
บริการผูปวยในผูปวยนอกท่ีเก่ียวของ 

1.3กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ 

รอยละ 50 โดยคิดจากจํานวนรายใหมในป และมีวิธีคิด ดังนี้ 

สูตร (A/B) x 100 

A = จํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมินแลวเปนไปตามเกณฑของสถานพยาบาลนั้นๆวาตอง

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป) ไดรับการ

ดูแลตามแนวทาง ในขอ 1.1(หนวยนับเปนคน) 

B = จํานวนผูปวยท่ีไดรับการประเมินแลวเปนไปตามเกณฑของสถานพยาบาล
นั้นๆวาตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง (จํานวน ผูปวย Palliative รายใหมในป)  
(หนวยนับเปนคน) 

1.4 มีระบบบริการ หรือ Function การทํางาน ท่ีแสดงถึงการเชื่อมโยงการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

1.5โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication≥ รอยละ 30 

ของจํานวนผูปวยท่ีไดรับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความ
ปวดแหงประเทศไทย)** และ/หรือการดูแลตามแนวทาง Palliative Careและมีการ
จัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก เชน สวดมนตบําบัด สมาธิ
บําบัด กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีการรักษา/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication≥ รอยละ 20 ของจํานวนผูปวยท่ี
จําเปนตองไดรับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแหง
ประเทศไทย) **และ/หรือไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care และมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก เชน สวดมนตบําบัด  สมาธิบําบัด  
กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
ข้ันตอนท่ี 2 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ครบถวนและมีการดําเนินการในขอ
 ตอไปนี ้
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 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มีแพทยผานการอบรมดาน Palliative เปนประธาน หรือกรรมการรวม
ทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
 2.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
    ผูปวยและครอบครัวในกลุมตองไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 
(ผูปวยนอก หรือ ผูปวยใน) ไดรับการใหขอมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการทํา 
Advance Care Planning (ACP)  
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของผูปวย Palliative รายใหมในปท่ีรายงาน 
  โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
    นับจากจํานวน ผูปวยและครอบครัวไดรับการสงตอขอมูล Advance 
Care Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการทํา ACP ผูปวย
และครอบครัวท่ีในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 

จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3ท่ีรายงาน 

(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3ท่ีรายงาน 

(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของผูปวย Palliative รายใหมในป ในปไดรับการสงตอขอมูล 
ACP จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3ท่ีรายงาน 

(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของผูปวย Palliative รายใหมในปไดรับการสงตอขอมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการทํา ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, 
F1-3ท่ีรายงาน 

 2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มี Pain Clinic หรือ Palliative Care Clinic และ/หรือมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก ในการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง  เชน การฝงเข็มในแพทยแผนจีน หรือการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ เชนการ
ดูแลผูปวยระยะทายหรือการดูแลแบบประคับประคอง เชน สวดมนตบําบัด สมาธิบําบัด 
กดจุดบําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ A,S ในเขตสุขภาพ 
 โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
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 มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาดวย Strong Opioid Medication (ในผูปวย
ท่ีจําเปนตองไดรับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกในการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง เชน สวดมนตบําบัด สมาธิบําบัด กดจุด
บําบัด การปรับสมดุลรางกาย เปนตน 
(1) ป 2561 ≥ รอยละ 50 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M 1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(2) ป 2562 ≥ รอยละ 60 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(3) ป 2563 ≥ รอยละ 70 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 ≥ รอยละ 80 ของจํานวนโรงพยาบาลระดับ M1-2, F 1-3 ในเขตสุขภาพ 
ข้ันตอนท่ี 3  
 - สําหรับป 2560 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1 ครบถวน และมีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 - มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม รวมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. 
องคกรในทองถ่ินหรือองคกรตางๆ เชน อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เปนตน อยาง
นอย 1 แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมตอ 1 โรงพยาบาล 

- สําหรับป 2561- 2564มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-2 ครบถวน และมี
การดําเนินการดังตอไปนี้ 

 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
 มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยแบบ
ประคับประคอง มีการดําเนินงานอยางเปนรปูธรรม รวมกับ สสจ. สสอ. รพ.สต. องคกรใน
ทองถ่ินหรือองคกรตางๆ เชน อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เปนตน อยางนอย 1 
แผนงาน/โครงการหรือ กิจกรรมตอ 1 โรงพยาบาล 
ข้ันตอนท่ี 4 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-3 ครบถวน และมีการดําเนินการ ตอไปนี้ 
 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอของเขตสุขภาพท่ีชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรและมีการประกาศใช มีการดําเนินการตามแนวทางเพ่ือการดูแลท่ี
ตอเนื่อง และเพ่ิมการเขาถึงการไดรับดูแลแบบประคับประคอง  
(1) ป 2561 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ -สงตอฯ เปนแนวทางใน

โรงพยาบาลทุกแหง (ระดับโรงพยาบาล) 
(2) ป 2562  มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เปนแนวทางใชรวมกันท้ัง

จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
(3) ป 2563 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เปนแนวทางใชรวมกันท้ัง

เขตสุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 
(4) ป 2564 มีการสรางเครือขาย และแนวทางการรับ-สงตอฯ เผยแพรท่ัวประเทศ

 เพ่ือเปนแนวทางในการสงตอขามเขตสุขภาพ 
 4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีคลังอุปกรณท่ีใชในการสนับสนุนผูปวย ใหสามารถยืมไปใชท่ีบานได
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โดยมีการประเมินความตองการใชอุปกรณ และมีการจัดหาใหเพียงพอ 
(1) ป 2561 มีคลังอุปกรณสนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 

เปนอยางนอย 
(2) ป 2562 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน สรางเครือขายการยืม-

คืน ท่ีเอ้ือตอผูปวยท้ังจังหวัด 
(3) ป 2563 มีคลังอุปกรณกลาง สนับสนุนผูปวยใหมีไปใชท่ีบาน สรางเครือขายการยืม-

คืน ท่ีเอ้ือตอผูปวยท้ังเขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 มีการจัดทําระบบบํารุงรักษา และฐานขอมูลอุปกรณใหยืมใชอยางมี

ประสิทธิภาพ และงายตอการเขาถึงท้ังระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 
ข้ันตอนท่ี 5 มีการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1-4 ครบถวน และมีการดําเนินการในขอ
ตอไปนี้ 
 5.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการติดตามประเมินการบรรลุเปาหมาย (Goal) ตาม Advance Care 
Plan ท่ีไดทําและปรับเปลี่ยนรวมกันของผูปวย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึงวาระ
สุดทายและการจากไป (ผูปวยเสียชีวิต) 
(1) ป 2561 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 50 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(2) ป 2562 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 60 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(3) ป 2563 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 70 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
(4) ป 2564 บรรลุเปาหมาย (Goal) ≥รอยละ 80 ของผูปวยท่ีไดรับการทํา ACP 
หมายเหตุ (1) - (4)  คิดจากจํานวนผูปวยในข้ันตอนท่ี 2 ขอ 2.2 (ตัวหาร) 
 5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3  
  มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ 
Best /Good Practice ดานการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) 
(1) ป 2561 มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อยางนอย 1 เรื่อง / 

โรงพยาบาล 
(2) ป 2562 มี (1) และ Best /Good Practice อยางนอย 1 เรื่อง / จังหวัด 
(3) ป 2563 มี (1) - (2) และ งานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ 
(4) ป 2564 มี (1) - (3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง

สาธารณสุข หรือกลุมโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนๆ 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส) 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 36. อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด   (A+B+C) / D × 100 
วิธีการประเมินผล :  1. รายงานผลจากฐานขอมูล HDC หรือฐานขอมูลของแตละโรงพยาบาลโดยนําเสนอใน

ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. เกณฑการใหคะแนน: 
ใชอัตราความสําเร็จในการรักษาแยกเปนระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑการให
คะแนนตามอัตราตายผูปวยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
 อัตราตาย 

สูงกวา
เกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด
มากกวา 
รอยละ 40 
10 

อัตราตายสูง
กวาเกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด
มากกวา 
รอยละ 20 
5 

อัตราตาย
ตามเกณฑ
เปาหมายท่ี
กําหนด  
รายป อยู
ในชวง
มากกวา
หรือนอย
กวาไมเกิน
รอยละ 5 
 

อัตราตาย
ต่ํากวา
เกณฑ
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด
มากกวา 
รอยละ 10 
5 

อัตราตาย
ต่ํากวา
เกณฑ
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด
มากกวา 
รอยละ 20 
10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการแก้ไขรายละเอียดตวัชีว้ดั ปีงบประมาณ 2561 : 88 | P a g e  
 



หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออรโธปดิกส) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 37. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture 

   37.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีมีภาวะกระดูกหักซํ้า   
          (Refracture) 
   37.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดภายใน 72 ช่ัวโมง 
          หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) 

คํานิยาม ผูปวยCapture the fracture คือ ผูปวยท้ังเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป           
ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไมรุนแรง
(Fragility fracture)ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไมรุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระทําจากการลม ในระดับท่ี
นอยกวาหรือเทียบเทาความสูงขณะยืนของผูปวย (Equivalent to fall from height) 
ผูปวยท่ีมีกระดูกหักซํ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผูปวยท่ีมีภาวะ
กระดูกหักในตําแหนงตอไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน 
กระดูกปลายตนขา กระดูกหนาแขงสวนตน กระดูกขอเทา) จากภยันตรายชนิดไมรุนแรง
ภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใตโครงการ Capture the fracture โดย
นับตั้งแตวันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเขารับการรักษาเปนผูปวยในโครงการ Capture 
the fracture เปนตน 
การผาตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผูปวยCapture the fracture ท่ีไดรับการผาตัด
ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเขารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  
 1. Femoral neck fracture S72.000-.019 
 2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 
 3. Subtroch S72.20, 21 
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกขอมือ กระดูกตนแขน กระดูกปลายตนขา กระดูกหนา
แขง  สวนตน กระดูกขอเทา หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสการบาดเจ็บ ดวยรหัส  
 1. Compression spine S22, S32 
 2. Distal radius S52 
 3. Ankle M80 
 4. Distal femur S72 
 5. Plateau S82 
 6. Proximal humerus S42 
ผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัด หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสหัตถการ 
ดวยรหัส  
 1. THA 81.51 
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 2. Partial hip replacement 81.52 
 3. Fixation 79.15, 79.35 
 4. open reduction femur 79.25 
 5. Close reduction 79.05 
 6. Fixation 78.55 
เพ่ือลดอัตรากระดูกหักซํ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ใหดําเนินการโดยตั้งทีม 
Capture the fracture ประกอบดวย สหสาขาวิชาชีพท่ีรวมกันดูแลรักษาผูปวยสูงอายุท่ีมี
กระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุงเนนการปองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซํ้าใน
ผูปวยกลุมนี้โดยมีบุคคลชวยประสานและดําเนินการ (Liaison)  
องคประกอบของทีม Capture the fracture 
หัวหนาโครงการ ศัลยแพทยออรโธปดิกส 
ผูประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse) 
ระดับ รพศ./รพท.คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจําหอผูปวยกระดูกและขอ 
ระดับ รพช. คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผูถูกจัดตั้ง 
ทีมแพทยสหสาขาวิชาชีพ   
จําเปนตองมีระดับ รพศ./รพท.-  วิสัญญีแพทย, อายุรแพทยตอมไรทอ  
หรืออายุรแพทยท่ัวไป, แพทยเวชศาสตรฟนฟู 
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย, อายุรแพทย 
แนะนําใหมีระดับ รพศ./รพท.- แพทยเวชศาสตรครอบครัว, แพทยเวช 
ศาสตรฉุกเฉิน, ทันตแพทย, จักษุแพทย 

ระดับ รพช. - แพทยเวชศาสตรฟนฟู, แพทยเวชศาสตร 
ครอบครัว, ทันตแพทย, จักษุแพทย 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
จําเปนตองมีเภสัชกร, หนวยบริการเยี่ยมบาน, หนวยกายภาพบําบัด 
แนะนําใหมีตัวแทนแผนกโภชนาการ 
หมายเหตุ: แนะนําใหมี หมายความวา อาจไมมีก็ได ข้ึนกับบริบทของแตละโรงพยาบาลใน
ขณะนั้น 
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานท่ีประกอบไปดวยแพทยออรโธปดิกส อายุรกรรม เวชศาสตร
ฟนฟู วิสัญญีแพทย แผนกโภชนาการ แพทยเวชศาสตรครอบครัว หรือแผนกอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ี
รวมกันดูแลผูปวยแบบบูรณาการ 
Liaison หมายถึง บุคลากรผูมีหนาท่ีประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผูปวยแบบองค
รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพท่ีมีโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture หมายถึง เขตสุขภาพตามการ
แบงสวนของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีอยางนอย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดต้ังทีม 
Capture the fracture 
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เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1. จํานวนเขตสุขภาพท่ีมี
การจัดตั้งทีม Capture 
the fracture รอยละ 100 
ของเขตสุขภาพท้ังหมด 
(รวม 13 เขต) 
1.1 Refracture< รอยละ 30 

. 1.2 ผาตัดแบบ Early 
surgery >รอยละ 50 ข้ึนไป 

1. รอยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 

1.1 Refracture< รอยละ 28 
1.2 ผาตัดแบบ Early 
surgery >รอยละ 50 ข้ึนไป 

1. รอยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ระดับ S ข้ึนไป  
1.1 Refracture < รอยละ 

25 
1.2 ผาตัดแบบ Early 

surgery > รอยละ 50 
ข้ึนไป 

1. รอยละ 40 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
1.1 Refracture< รอยละ 20 
1.2 ผาตัดแบบ Early 
surgery > รอยละ 50 ข้ึนไป 

 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ผูปวย Capture the fracture ท้ังหมด 

2. โรงพยาบาลภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลระดับ M1 ข้ึนไป) 

โรงพยาบาลกลุมเปาหมายใน 13 เขตสุขภาพ 

เขต โรงพยาบาล 

1 โรงพยาบาลนาน (จ.นาน) 

2 โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก) 

3 โรงพยาบลสวรรคประชารักษ(จ.นครสวรรค) 

4 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา (จ.นนทบุรี) 

5 โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี) 

6 โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบุรี) 

7 โรงพยาบาลขอนแกน (จ.ขอนแกน) 

8 โรงพยาบาลอุดรธานี (จ.อุดรธานี) 

9 โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสมีา) 

10 โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 

11 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี (จ.สุราษฎรธานี) 

12 โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง) 

13 โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน     

ราชธานี และโรงพยาบาลกลาง กทม.  
แหลงขอมูล โรงพยาบาล/เขตสุขภาพ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนเขตสุขภาพ/โรงพยาบาลท่ีมีการจัดตั้งทีม Capture the fracture 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนเขตสุขภาพท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนผูปวยท่ีมีกระดูกหักซํ้าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนผูปวย Capture the fracture ท้ังหมด 

รายการขอมูล 5 E = จํานวนผูปวย Capture the fracture ทีไดรับการผาตัดแบบ Early surgery 
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รายการขอมูล 6 F = จํานวนผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  37. รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม Capture the fracture = (A/B) x 100 

37.1 รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีมีภาวะกระดูกหักซํ้า (Refracture) =   

       (C/D) x 100 

37.2 รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดภายใน 72 ชั่วโมง     

        หลังจากไดรับการรักษาในโรงพยาบาล (Early surgery) = (E/F) x 100  

(A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 ไตรมาส 1 2 3 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562 : 

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

1. Refracture < รอยละ 30 
2. ผาตัดแบบ Early 
surgery>รอยละ 50 ข้ึนไป 
 

 1. Refracture < รอยละ 30 
2. ผาตัดแบบ Early  
   surgery>รอยละ 50  ข้ึนไป 
3. จํานวนเขตสุขภาพท่ีมี 
    การจัดตั้งทีม Capture  
    the fracture รอยละ  
    100 ของเขตสุขภาพ 
    ท้ังหมด (รวม 13 เขต) 

1.จัดทําคูมือการจัดตั้ง

ทีม Capture the 

Fracture แกพ้ืนท่ี 

จัดอบรมใหความรูแก
โรงพยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 1, 2, 3 และ 13 

1.จัดอบรมใหความรู   

Capture the Fracture 

แกโรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี  11 และ 12 

 

1.จัดอบรมใหความรู   

Capture the 

Fracture แก

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี  4, 5, 6, 7, 

8, 9 และ 10 

มีการจัดตั้งทีม  Capture the 
Fracture ครบท้ัง 13 เขต
สุขภาพท่ัวประเทศ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < รอยละ 28 

2. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 
 

 1. Refracture < รอยละ 28 
2. ผาตัดแบบ Earlysurgery>
รอยละ 50 ข้ึนไป 
3. รอยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 5 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 

1.1 รอยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 

1.1 รอยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไป มีการจัดตั้งทีม 

1.1 รอยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
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ป 2563 : 

ป 2564 : 
 

the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 

the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 

Capture the fracture 
1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ 
Earlysurgery>รอยละ 50 
ข้ึนไป 

1.2 Refracture< รอยละ 30 
1.3. ผาตัดแบบ Earlysurgery>
รอยละ 50 ข้ึนไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < รอยละ 25 

2. ผาตัดแบบ Early 
surgery>รอยละ 50 ข้ึนไป 
 

 

 1. Refracture < รอยละ 25 
2. ผาตัดแบบ Early surgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 
3. รอยละ 30 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 24 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture  
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture          
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไป มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture  
1.2 Refracture        
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ 

Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.1 รอยละ 30 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไป 
มีการจัดตั้งทีม Capture  
the fracture  
1.2 Refracture          
< รอยละ 28 
1.3 ผาตัดแบบ Earlysurgery 
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 1. Refracture < รอยละ 20 

 2. ผาตัดแบบ Earlysurgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 
 

 

 1. Refracture < รอยละ 20 
2. ผาตัดแบบ Early surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 
3. รอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึนไป 

1.รอยละ 34 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ข้ึน
ไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 36 ของ
โรงพยาบาลระดับS ข้ึนไป
มีการจัดตั้งทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 38 ของ
โรงพยาบาลระดับ S 
ข้ึนไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the 
fracture   
1.2 Refracture 
< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early 
surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 

1.รอยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ข้ึนไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture   
1.2 Refracture< รอยละ 25 
1.3 ผาตัดแบบ Early surgery    
>รอยละ 50 ข้ึนไป 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 

ระดับการแสดงผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 44. รอยละผูปวยตอกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

ป 

2562: 

ป 

2563: 

ป 

2564:  

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

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 

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

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 

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

 รอยละ 85  รอยละ 85 

ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ อัตตะสาระ   รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590634752 โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : eva634752@gmail.com  
      moeva_dms@yahoo.com 
กรมการแพทย 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 
ระดับการแสดงผล หนวยงาน และกระทรวง 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 46. รอยละของผูปวยท่ีใชสารเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง3 เดือนหลังจําหนายจากการ

บําบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) 
คํานิยาม ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูท่ีไดรับการวินิจฉัยเปนผูเสพ (Abuse) หรือผูติด

(Dependence) ยาเสพติดและไดรับการบําบัดรักษายาเสพติด 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 

(Leading Indicator) 

ปงบประมาณ 61  ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

 90  92  94  96 

(lagging Indicator) 

ปงบประมาณ 61  ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

50 52 54 56  
วัตถุประสงค ผูเสพผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและสามารถหยุดเสพยาเสพติดไดอยาง

ตอเนื่อง 3 เดือน หลังการจําหนายจากการบําบัดรักษา 
ผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา ไดรับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพ
ยาเสพติดไดอยางตอเนื่องหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา 

ประชากรกลุมเปาหมาย ผูเสพ ผูติด ระบบสมัครใจท่ีเขารับการบําบัดรักษา ในสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
ผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบําบัดฟนฟู
ผูเสพผูติดยาเสพติด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากผูรับบริการ ตามรายงานขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ 
(บสต.) 

แหลงขอมูล สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด  (สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด หมายถึง 
สถานพยาบาล  ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ เรือนจํา ฑัณทสถาน 
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและหยุดเสพตอเนื่องเปนระยะเวลา  
3 เดือน หลังจําหนายจากหนวยบริการ 
จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด และหยุดเสพ
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายตามเกณฑท่ี 
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      กําหนดจากหนวยบริการ และไดรับการติดตามในระยะเวลา 3 เดือน 
จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายครบกําหนดตาม
เกณฑจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดท้ังหมด 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการจําหนายท้ังหมด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561: 

ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 

ป 2561: Leading / lagging Indicator 

 

ป 2562: Leading / lagging Indicator 

ป 2563: Leading / lagging Indicator 

ป 2564: Leading / lagging Indicator 
 

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

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

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

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

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

90/50 90/50 90/50 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

92/52 92/52 92/52 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

94/54 94/54 94/54 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

96/56 96/56 96/56 

วิธีการประเมินผล :  หนวยบริการจัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานขอมูลบําบัดรักษายา
เสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุมพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด 
กองบริหารการสาธารณสุข 
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เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 
ขอมูล Leading Indicator 

สถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน

ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุมพัฒนาระบบงาน

ยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข  

ขอมูล lagging Indicator 

สถาบันบําบัดรักษายาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษภูมิภาค  

จัดเก็บขอมูลผูปวยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานขอมูลบําบัดรักษาและฟนฟูยาเสพ

ติดของประเทศ (บสต.) ผานเครือขาย internet ประเมินผลโดย กลุมภารกิจยุทธศาสตร 

คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบําบัดรักษายาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

เกณฑการใหคะแนน Leading / lagging Indicator 

ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70/10 75/20 80/30 85/40 90/50 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานขอมูลบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รอยละของผูปวย
ท่ีใชสารเสพติดท่ี
หยุดเสพตอเนื่อง 

3 เดือนหลัง
จําหนาย 

(3 month 
remission rate) 

รอยละ 87.57 90.92 93.71 

Baseline data 

Leading / lagging 

Indicator 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพ

ติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน

หลังจําหนายจากการบําบัด 

รักษาทุกระบบ (3 month 

remission rate) 

รอยละ 87.57/40.57 90.92/44.07 93.94/35.09 

หมายเหตุ  หลังการบําบัดครบใหมีการติดตามตอเนื่องอยางนอย 4 ครั้ง ใน 1 ป 
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ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.อังกูร ภัทรากร    นายแพทยทรงคุณวุฒ ิ    
   โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 086-3316106 
   โทรสาร :    E-mail :  
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย 
2. นพ.บุรินทร  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผูอํานวยการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5908007 โทรศัพทมือถือ : 089-6667553 
    โทรสาร : 02-1495533  E-mail : burinsura@hotmail.com 
สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
3. นพ.อัครพล  คุรุศาสตรา   รองผูอํานวยการ     
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 081-5954450 
   โทรสาร : 02-5901740   E-mail : akraponmuk@gmail.ccom 
กองบริหารการสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางอัจฉรา  วิไลสกุลยง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901799 โทรศัพทมือถือ : 089-1050344 
    โทรสาร : 02-5901740  E-mail : acharawi@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 
2. นางระเบียบ  โตแกว    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5310080 ตอ 398,399 โทรศัพทมือถือ : 097-0314811 
    โทรสาร :    E-mail : rabiab_to@yahoo.com 
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนน ี
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดแูลระยะกลาง (Intermediate Care) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 47. รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการการดูแลระยะกลาง 
ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยธงธน  เพ่ิมบถศร ี  นายแพทยชํานาญการพิเศษ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-7751555 
   โทรสาร :    E-mail : thongtana.p@dms.mail.go.th
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย 
2. นายแพทยประสิทธิ์ชัย ม่ังจิตร  นายแพทยเชี่ยวชาญ   
     รองผูอํานวยการกองบริหารสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร :    E-mail : Peed.pr@gmail.com 
กองบริหารสาธารณสุข 
3. นพ.ศุภศิลป จําปานาค   นายแพทยขํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-3634- 3500 โทรศัพทมือถือ :     
    โทรสาร :    E-mail :  
โรงพยาบาลสระบุรี 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. ดร.จุฑาทิพย พิทักษ               นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901642   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : kaonaina@gmail.com 
2. นางสาวสุประวีณ เขมลาย   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-2590- 1642  โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : 
กองบริหารการสาธารณสุข 
3. นายแพทยภัทรวินฑ อัตตะสาระ  รองผูอํานวยการสํานักนิเทศระบบการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5906357 โทรศัพทมือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
4. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สํานักยุทธศาสตรการแพทยกรมการแพทย  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590634752 โทรศัพทมือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : eva634752@gmail.com  
      moeva_dms@yahoo.com 
สํานักยุทธศาสตรการแพทย 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 48 รอยละของผูปวยท่ีเขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 

รายการหัตถการแนบทายการรักษาผาตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (One Day Surgery: 
ODS) (ICD-9-CM Procedures) 

ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
1 Inguinal hernia Herniotomy  herniorrhaphy 

Hernioplasty 
53.0 Other unilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparoscopic unilateral repair of inguinal hernia 
(17.11-17.13) 
53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified  Inguinal herniorrhaphy NOS 
53.01 Other and open repair of direct inguinal hernia ® 
Direct and indirect inguinal hernia 
53.02 Other and open repair of indirect inguinal hernia ® 
53.03 Other and open repair of direct inguinal hernia with 
graft or  prosthesis ® 
53.04 Other and open repair of indirect inguinal hernia 
with graft or  prosthesis ® 
53.05 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, 
not otherwise  Specified 
53.1 Other bilateral repair of inguinal hernia ® 
Excludes: laparoscopic bilateral repair of inguinal hernia 
(17.21 17.24) 
53.10 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise 
specified 
53.11 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia ® 
53.12 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia ® 
53.13 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, 
one direct and  one indirect ® 
53.14 Other and open bilateral repair of direct inguinal 
hernia with graft or prosthesis ® 
53.15 Other and open bilateral repair of indirect inguinal 
hernia with  graft or prosthesis ® 
53.16 Other and open bilateral repair of inguinal hernia, 
one direct and  one indirect, with graft or prosthesis ® 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
53.17 Bilateral inguinal hernia repair with graft or 
prosthesis, not  otherwise specified 
53.2 Unilateral repair of femoral hernia 

  53.21 Unilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis 
53.29 Other unilateral femoral herniorrhaphy 
53.3 Bilateral repair of femoral hernia 
53.31 Bilateral repair of femoral hernia with graft or 
prosthesis 
53.39 Other bilateral femoral herniorrhaphy 

2 Hydrocele 61.2 Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) 
Bottle repair of hydrocele of tunica vaginalis 
Excludes: percutaneous aspiration of hydrocele (61.91) 

3 Hemorrhoid 49.4 Procedures on hemorrhoids 
49.42 Injection of hemorrhoids 
49.43 Cauterization of hemorrhoids Clamp and cautery of 
hemorrhoids 
49.44 Destruction of hemorrhoids by cryotherapy 
49.45 Ligation of hemorrhoids 
49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS 
49.47 Evacuation of thrombosed hemorrhoids 
49.49 Other procedures on hemorrhoids Lord procedure 

4 Vaginal bleeding postpartal manual exploration of uterine cavity (75.7)                                                       
68.12 Hysteroscopy 
Excludes: that with biopsy (68.16)                
68.16  Closed biopsy of uterus Endoscopic (laparoscopy) 

hysteroscopy) biopsy of uterus                                                           
68.19 Other diagnostic procedures on uterus and 
supporting structures                   
68.2 Excision or destruction of lesion or tissue of uterus                                                  
68.21 Division of endometrial synechiae Lysis of 
intraluminal uterine adhesions  
68.22 Incision or excision of congenital septum of uterus                                          
68.23 Endometrial ablation Dilation and curettage 
Hysteroscopic endometrial  ablation  
68.29 Other excision or destruction of lesion of uterus 
Uterine myomectomy 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
Excludes: biopsy of uterus (68.13, 68.16) uterine 
fistulectomy (69.42)                                                                                

  69 Other operations on uterus and supporting structures 
Code also any application or administration of an 
adhesion barrier substance  (99.77)                               
69.0 Dilation and curettage of uterus Excludes: aspiration 
curettage of uterus (69.51-69.59)                                             
69.01 Dilation and curettage for termination of pregnancy                                          
69.02 Dilation and curettage following delivery or 
abortion                                         
69.09 Other dilation and curettage Diagnostic  
D and C                                
69.5 Aspiration curettage of uterus 

Excludes: menstrual extraction (69.6)  
69.51 Aspiration curettage of uterus for termination of 
pregnancy Therapeutic abortion NOS                            
69.52 Aspiration curettage following delivery or abortion                                                      
69.59 Other aspiration  curettage of uterus 

5 Esophagogastric varices 
(Esophageal  varices, Gastric 
varices) 
 

42.33 Esophageal varices by endoscopic approach 
Control of esophageal Bleeding by endoscopic approach 
43.41 Ligation of gastric varices by endoscopic approach 
44.43 endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 
Dx. I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
       I85.9 Oesophageal varices without bleeding 
       I86.4 Gastric varices 
44.4  endoscopic control of gastric or duodenal bleeding 

6 Esophageal Stricture 44.2 Endoscopic dilation of pylorus Dilation with balloon 
endoscope  Endoscopic dilation of gastrojejunostomy site  
44.22 Endoscopic dilation of pylorus Dilation with 
balloon endoscope  Endoscopic dilation of 
gastrojejunostomy site  
44.92 Dilation of esophagus Dilation od cardiac sphincter 

7 Esophagogastric cancer with 
obstruction 
(Esophageal cancer, gastric 
cancer) 

42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or 
tissue of  esophagus 
42.81 Insertion of permanent tube into esophagus 
Dx. C15.-Malignant neoplasm of oesophagus  
       C16.-Malignant neoplasm of stomach 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
8 Colorectal polyp 

(colonic, rectal polyp) 
45.42 Endoscopic Polypectomy of large intestine 
Excludes: that by open approach (45.41) 
45.43 Endoscopic ablation of tumor of large intestine 
45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of 
large intestine Endoscopic ablation of tumor of large 
intestine Endoscopic control of colonic bleeding 
Excludes: Endoscopic polypectomy of large intestine 
(45.42) 
Dx. D12.6 Colon, unspecificed polyposis (hereditary) of 
colon 
       K63.5 Polyp of colon 
       K62.0 Anal polyp 
       K62.1 Rectal polyp 

9 Common bile duct Stone 
(Bile duct stone) 

51.10 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
[ERCP] 
51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 

  51.88  Endoscopic removal of stone (s) from biliary tract 
51.86  Endoscopic  insertion of nasobiliary drainage  tube  
51.87 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into bile duct 
Dx. K800:Calculus of gallbdr w ac cholecystitis 
       K801:Calculus of gallbdr w oth cholecystitis 
       K802:Calculus of gallbdr w/o cholecystitis 
       K803:Calculus of bile duct w cholangitis 
       K804:Calculus of bile duct w cholecystitis 
       K805:Calculus of bile duct w/o cholangitis or 
cholecystiti 

10 Pancreatic duct stone 52.13 Endoscopic retrograde pancreatograhpy (ERP) 
51.82 Pancreatic sphincterotomy 
51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 
52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into 
Pancreatic duct 
52.94 Endoscopic  Removal of stone from pancreatic 
duct 
Dx. K86.8 Other specified diseases of pancreas : Calculus 

11 Bile duct stricture 51.10 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography 
[ERCP] 
51.85 Endoscopic  sphincterotomy and papillotomy 
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ลําดับ Diagnosis (การวินิจฉัย) ICD-9-CM Procedures 
51.86 Endoscopic  insertion of nasabiliary drainage  tube 
51.87 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into bile duct 
Dx.   C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma : 
Cholangiocarcinoma 
       C23    Malignant neoplasm of gallbladder 
       C24.-  Malignant neoplasm of other and unspecified 
parts of biliary tract 
       C25.-  Malignant neoplasm of pancreas 
       K82.0 Obstruction of gallbladder: Stricture of cystic 
duct or gall bladder without calculus 
       K82.8  Other specified diseases of gallbladder: 
Adhesions of cystic dust or gallbladder without calculus 
 K83.1 Obstruction of bile duct: Stricture of bile 
duct without calculus 
       K83.8 Other specified diseases of biliary tract: 
Adhesions of bile duct 
       K91.8 Other postprocedural disorders of digestive 
system, not elsewhere classified: Postoperative bile duct 
(common), (hepatic) stricture 

12 Pancreatic duct stricture 52.13 Endoscopic retrograde pancreatograhpy (ERP) 
51.82 Pancreatic sphincterotomy 
52.93 Endoscopic  insertion of stent  (tube) into 
Pancreatic duct  
52.97 Endoscopic  insertion of nasopancreatic drainage 
tube 
52.98 Endoscopic dilation of pancreatic duct 
Dx. C25.-   Malignant neoplasm of pancreas 
       K86.0  Alcohol-induced chronic pancreatitis 
       K86.1  Other chronic pancreatitis 
       K91.8  Other postprocedural disorders of digestive 
system, not elsewhere classified: postoperative bile duct 
(common), (hepatic) stricture 
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หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 9. อุตสาหกรรมทางการแพทย 
โครงการท่ี 1.โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย 
ระดับการแสดงผล เขต , ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 53. จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 
เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

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

จังหวัดนํารอง 
1. มีกลุมแกนนําดาน
สมุนไพร อยางนอย  
1 กลุม   
2. มีการจัด Zoning พ้ืนท่ี
การปลูกสมุนไพร 

จังหวัดนํารอง 
1. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผู
จําหนาย/พ้ืนท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน
ของจังหวัด 
2. มีขอมูลความตองการ
วัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑสมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร 
(Demand & Supply 
Matching)  

จังหวัดนํารอง 
1. เพ่ิมจํานวน Shop/Outlet 
อยางนอยปละ 1 แหง  
2. มีมูลคาการตลาดของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
2. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
     2.1 ผลิตภัณฑสมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายดํา ขม้ินชัน บัวบก) 
อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 
     2.2 ผลิตภัณฑสมุนไพรเดน
ในจังหวัด อยางนอย  
2 ผลิตภัณฑ  

จังหวัดนํารอง 
1. มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 
2. มีโรงงานแปรรูปและ
ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร
ผานการรับรองมาตรฐาน 
GMP อยางนอย 1 แหง 
(ท้ังภาครัฐและเอกชน) 
3. รอยละของผูปวยนอก
ไดรับบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกท่ีได
มาตรฐาน รอยละ 20 
4. มูลคาของการใช
สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึน             
รอยละ 15 
5. มูลคาการตลาดของ
ผลิตภัณฑสมุนไพรรวม
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา            
รอยละ 15 

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีกลุมแกนนําดาน
สมุนไพร อยางนอย 1 
กลุม 
 

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีฐานขอมูล ผูปลูก/ผู
จําหนาย/พ้ืนท่ีปลูก/แปร
รูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน

จังหวัดสวนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/Outlet            
อยางนอย 1 แหง 
2. มีขอมูลความตองการวัตถุดิบ

สมุนไพร/ผลิตภัณฑสมุนไพร

จังหวัดสวนขยาย 
1. มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพร

ท่ีไดมาตรฐานจากแปลงปลูก

มาตรฐาน 

GAP/GACP/Organic  
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ป 2562: 

ป 2563: 

ป 2564: 
 

ของจังหวัด 
2. บุคลากรผูเก่ียวของ
ดานการจัดการสมุนไพร
ไดรับการอบรมดานแผน
ธุรกิจ (Business plan) 

ของจังหวัดเมืองสมุนไพร 

(Demand & Supply 

Matching) 

 

จํานวนรวม 1,000 ไร/ป 

1. มีโรงงานแปรรปูและ

ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

เตรียมการเขาสู

มาตรฐาน GMP  อยาง

นอย 1 แหง (ท้ังภาครัฐ

และเอกชน) 

2. รอยละของผูปวยนอก

ไดรับบริการดาน

การแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกท่ีได

มาตรฐาน รอยละ 20 

3. มูลคาของการใช

สมุนไพรในสถานบริการ

สาธารณสุข เพ่ิมข้ึนรอย

ละ 15 

4. มูลคาการตลาดของ

ผลิตภัณฑสมุนไพรรวม

เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอย

ละ 10 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 

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

   12 เขต  13 จังหวัด 
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 54. ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา

กําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
คํานิยาม เขตสุขภาพ หมายถึง กลุมจังหวัดท่ีมีประชากรประมาณ 3-6 ลานคนตอเขตสุขภาพ 

เพ่ือ เปนกลไกหลักในการบริหารจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติ 
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพ โดยมีโครงสราง
สํานักงานเขตสุขภาพดําเนินงานท่ีชัดเจน 
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคน หมายถึง เขตสุขภาพมี
กระบวนการในการดําเนินการเพ่ือใหไดบุคลากรดานสุขภาพท้ังปริมาณและศักยภาพท่ี
เพียงพอ มีขีดสมรรถนะอยางมืออาชีพ และศักยภาพตามเกณฑมาตรฐานในทุกระดับ
สถานบริการ  ประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงทุกสิทธิ โดย
มีองคประกอบดังนี้ 
1)การวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน ของเขตสุขภาพ หมายถึง กระบวนการวาง
แผนพัฒนาบุคลากรท้ังจํานวนและศักยภาพภายใตแผนความตองการอัตรากําลังคน
ดานสุขภาพในระยะ 5 ป ครอบคลุมท้ัง 5 กลุมสาขา/วิชาชีพ 38 สายงาน 
ประกอบดวย  
1.บุคลากรวิชาชีพ  (Health professionals) มี 7 สายงาน ไดแก  แพทย  ทันต
แพทย    เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด และ 
นักวิชาการสาธารณสุข  
2.บุคลากรสหวิชาชีพ (Allied  Health professionals)ไดแก 
2.1 บุคลากรซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ 7 สายงาน  ไดแก นักรังสีการแพทย นัก
กิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา นักเวชศาสตรการส่ือความหมาย นัก
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักฟสิกสรังสี และนักการแพทยแผนไทย  
2.2 บุคลากรอ่ืน มี 7 สายงาน ไดแก นักวิชาการทันตสาธารณสุข  นักโภชนาการ 
นักวิทยาศาสตรการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักกายอุปกรณ 
นักวิชาการอาหารและยา 
3. บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ (Associates Health personal) มี 7 สายงาน 
ประกอบดวย เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงาน
สาธารณสุข  
เจาพนักงานเวชสถิติ   เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 
และเจาพนักงานรังสีการแพทย 
4.บุคลากรสายสนับสนุน (Back office) มี 10 สายงาน ประกอบดวย  นักวิชาการ/เจา
พนักงานการเงินและบัญชี  นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานท่ัวไป นักวิชาการ/เจา
พนักงานพัสดุ นิติกร นักสถิติ  นักวิชาการ/เจาพนักงานคอมพิวเตอร  นักวิชาการ/เจา
พนักงานโสตทัศนศึกษา เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ เจาพนักงานธุรการ  
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5.บุคลากรผูทําหนาท่ีบริหารงาน ประกอบดวย ระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน 
2)การสรางความรวมมือดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง  กระบวนการสราง
ความสัมพันธและการประสานงานระหวางหนวยท่ีเกี่ยวของ (Stakeholder) เพ่ือ
พัฒนาความรวมมือกับสถาบันการผลิตและพัฒนากําลังคนในเขตสุขภาพ และใช
ประโยชนในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรท่ีมีความเปนมืออาชีพใหบริการแก
ประชาชนในเขตสุขภาพ 
3)การบริหารงบประมาณดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการ
วางแผนการจัดสรร/การใช/ติดตามการใชงบประมาณ ท่ีสนับสนุนความตองการ
กําลังคนท้ังดานจํานวนและศักยภาพภาพท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเขตสุขภาพ/
กระทรวง/ประเทศ โดยพิจารณาจากการกําหนดเปาหมายความตองการกําลังคนและ
พัฒนาคน  ผลการพัฒนา และรอยละการใชงบประมาณไดตามแผนท่ีกําหนด 
4)การบริหารจัดการดานการผลิตและพัฒนากําลังคนหมายถึง กระบวนการในการ 
สรรหา จัดสรร กระจาย บุคลากร ท้ังดานจํานวนและศักยภาพ โดยกําหนดจากความ
ตองการนําไปสูการวางแผนการผลิตและพัฒนาท่ีสอดคลองกัน รวมท้ัง การกําหนด
เนื้อหาหลักสูตรดานการผลิตและพัฒนาท่ีตอบสนองยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
5)การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากําลังคนของเขต
สุขภาพ หมายถึง กระบวนการติดตามและวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ
เขตสุขภาพดานการวางแผนความตองการและพัฒนาบุคลากร/การสรรหา/การคัดสรร/
การจัดบริการ เปนตน  โดยตองประเมินสถานการณ ความเส่ียง ความคุมทุน และขอ
ขัดแยง/ความสมดุลทางวิชาชีพ จนเกิดผลเสียในภาพรวม 
เกณฑเปาหมายท่ีกําหนด หมายถึง  ผลลัพธท่ีคาดหวังของการดําเนินการท้ัง 5 
องคประกอบ ตามรายละเอียดท่ีกําหนด ดังนี ้
องคประกอบ วัตถุประสงคท่ีตองการวัดผล เกณฑเปาหมาย คาเปาหมาย 
1.การ
วางแผนการ
ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน 
ของเขต
สุขภาพ 

1.กระบวนการจัดทําแผน 
1.1.แผนความตองการกําลังคน
(จํานวนท่ีสอดคลองกับแผน
กําลังคนของเขต) โดยมีความ
ครอบคลุมกลุมสาขา/วิชาชีพ 5 
กลุมเปาหมาย  
1.2. แผนพัฒนาบุคลากร ของเขต
ท่ีและสอดคลองกับยุทธศาสตร  
(4 Excellence ตามยุทธศาสตร 
20 ป) 

 
1. .แผนความ
ตองการกําลังคน
(จํานวนท่ีสอดคลอง
กับแผนกําลังคน 
ของเขต)  
2. แผนพัฒนา
บุคลากร เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 4 
Excellence  

ระดับ 4 
( 9 เดือน) 
เฉลี่ย 5 ป 
ท่ีระดับ 3 

และ
เปาหมายปท่ี  

5  
ท่ีระดับ 5 
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2.การสราง
ความรวมมือ
ดานการผลิต
และพัฒนา
กําลังคน 

1.ความรวมมือระหวางสถาบันการ
ผลิตและพัฒนากําลังคนและเขต
สุขภาพ 
2.การบูรณการทรัพยากรในการใช
(คน เงิน ของ) รวมกัน 
Stakeholder ในเขตสุขภาพ 

มีการสรางความ
รวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนท่ีตั้งอยูใน
พ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ระดับ 4 
( 9 เดือน) 
เฉลี่ย 5 ป 
ท่ีระดับ 3 

และ
เปาหมายปท่ี  

5  
ท่ีระดับ 5 

3.การบริหาร
งบประมาณ
ดานการผลิต
และพัฒนา
กําลังคน 

1.การใชงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทันเวลา 

การเบิกจาย
งบประมาณไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ระดับ 4 
( 9 เดือน) 
เฉลี่ย 5 ป 
ที่ระดับ 3 

และ
เปาหมายปที่  

5  
ที่ระดับ 5 

4.การบริหาร
จัดการดาน
การผลิตและ
พัฒนา
กําลังคน 

1.การจัดสรร/การกระจาย/
กลุมเปาหมายของบุคลากรอยาง
เหมาะสม(ท้ังดานจํานวน 
และศักยภาพ) ใหมีความ
สอดคลองกับความตองการของ
เขต 

มีจํานวนความ
ตองการ/การพัฒนา
กําลังคนไดตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ระดับ 4 
( 9 เดือน) 
เฉลี่ย 5 ป 
ที่ระดับ 3 

และ
เปาหมายปที่  

5  
ที่ระดับ 5 

5.การ
ประเมินผล
กระทบระบบ
การบริหาร
จัดการการ
ผลิตและ
พัฒนา
กําลังคนของ
เขตสุขภาพ 

1.ปรับปรุง/พัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการ เพ่ือใหระบบการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการแกไขปญหาการผลิตและ
พัฒนากําลังคน 
 2.การลดขอรองเรียนและ การ
ตอรองทางวิชาชีพท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายในระดับเขต/
ประเทศ 
 

1.จํานวนการขาด
แคลนบุคลากร ใน
ระดับเขตลดลง 
2.จํานวนขอ
รองเรียน/อัตราการ
ยาย ลาออกลดลง 
 
 

ระดับ 4 
( 9 เดือน) 
เฉลี่ย 5 ป 
ที่ระดับ 3 

และ
เปาหมายปที่  

5  
ที่ระดับ 5 

 
เกณฑเปาหมาย : เฉลี่ย 5 ปเขตสุขภาพตองผานเกณฑระดับ 3 ข้ึนไปรอยละ100 และในแตละปเขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามท่ีกําหนดไวดังตารางนี้ 

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
ระดับความสําเร็จของเขต
สุขภาพในการดําเนินงาน
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ในแตละองคประกอบท่ี
ผานเกณฑระดับ 4 ท้ัง 5 

องคประกอบ 
8 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 4 

9 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 5 

10 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 5 

ทุกเขต (12 เขต) ผาน
เกณฑ ท้ัง 5 

องคประกอบท่ีระดับ
คะแนน 5 

 

เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ทุกเขตผานเกณฑ ตาม

องคประกอบขอท่ี 1 – 4 
ท่ีระดับคะแนน 3 

8 เขต(รอยละ๗๐) ผาน
เกณฑ ท้ัง 5 

องคประกอบท่ีระดับ
คะแนน 4 

 

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

 ทุกเขตผานเกณฑ ตาม
องคประกอบขอท่ี 1 – 4 

ท่ีระดับคะแนน 3 

8 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 5 
องคประกอบท่ีระดับ

คะแนน 4 

 

ป 2561 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน  
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=3 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 
ท่ีระดับ>,= 3 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-2 ท่ีระดับ>,= 3 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-3 ท่ีระดับ>,=  3 

เขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามองคประกอบท่ี 
1-4 ท่ีระดับ>,= 3 

 ป 2561 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
4 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=4 

5 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=4 

6 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=4 

7 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=4 

8 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี
ระดับ >,=4 

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

 ทุกเขตผานเกณฑ 
ตามองคประกอบขอ

9 เขต ผานเกณฑ ท้ัง 
5 องคประกอบท่ี
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ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ
คะแนน 4 

ระดบัคะแนน 5 

ป 2562 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 
ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามองคประกอบท่ี 
1-4 ท่ีระดับ>,= 4 

 ป 2562 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
5 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

6 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

7 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

8 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี
ระดับ >,=5 

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

 ทุกเขตผานเกณฑ 
ตามองคประกอบขอ

ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ
คะแนน 4 

10 เขต ผานเกณฑ 
ท้ัง 5 องคประกอบท่ี

ระดบัคะแนน 5 

 

ป 2563 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 
ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามองคประกอบท่ี 
1-4 ท่ีระดับ>,= 4 

 ป 2563 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
6 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

7 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

8 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

10 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี
ระดับ >,=5 

ป 2564 : 
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ทุกเขตผานเกณฑ 

ตามองคประกอบขอ
ท่ี 1 – 4 ท่ีระดับ

คะแนน 4 

ทุกเขต (12 เขต) 
ผานเกณฑ ท้ัง 5 

องคประกอบท่ีระดับ
คะแนน 5 

 

ป 2564 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 6 เดือน 
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
เขตสุขภาพผาน

เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1 

ท่ีระดับ >,=4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1 
ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-2 ท่ีระดับ>,= 4 

เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี  
1-3 ท่ีระดับ>,=  4 

เขตสุขภาพผานเกณฑ
ตามองคประกอบท่ี 
1-4 ท่ีระดับ>,= 4 

 ป 2564 :  เกณฑการใหคะแนนรอบ 9 เดือน  
คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 
8 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

9 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม
องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

10 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5  
ท่ีระดับ >,=5 

11เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 
ท่ีระดับ >,=5 

12 เขตสุขภาพผาน
เกณฑตาม

องคประกอบท่ี 1-5 ท่ี
ระดับ >,=5 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางอริยา สุขลิ้ม    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  

2. นางกัลยา เนติประวัติ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร : 02-5901817  E-mail : Catypakdee@gmail.com 

3. นางศรีนวล  ศิริคะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 081-6962801 

    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 

สถาบันพระบรมราชชนก 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนได

ตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 
แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

เขตสุขภาพท่ี.....................วันท่ี.................................ช่ือผูรายงาน.............................................................. 

องคประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑการดําเนินงานในแตละ
ระดับ 

รายละเอียดขอมูล 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได 

1.การวางแผนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนของเขต
สุขภาพ 
 

5 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน
(ท้ังจํานวนและศักยภาพ) เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร 4 Excellence  
และครอบคลุมท้ัง 5 กลุมสาขา/
วิชาชีพ(ทุกสายงาน) ทุกระดับ
บริการ 

  

 4 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4 
Excellence ครอบคลุมท้ัง 5 กลุม
สาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

 3 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4 
Excellence ครอบคลุมท้ัง 4 กลุม
สาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

 2 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4 
Excellence ครอบคลุมท้ัง 3 กลุม
สาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 

  

 1 แผนความตองการ/พัฒนากําลังคน 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร 4 
Excellence ครอบคลุมท้ัง 2 กลุม
สาขา/วิชาชีพ (อาจไมครอบคลุม
ทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ 
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องคประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑการดําเนินงานในแตละ
ระดับ 

รายละเอียดขอมูล 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได 

2.การสรางความรวมมือ
ดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคน 
 

5 มีการสรางความรวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมรอยละ100 

  

 4 มีการสรางความรวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมรอยละ80 

  

 3 มีการสรางความรวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมรอยละ60 

  

 2 มีการสรางความรวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมรอยละ40 

  

 1 มีการสรางความรวมมือของสถาบัน
การผลิตและพัฒนากําลังคนท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของเขตสุขภาพ 
ครอบคลุมรอยละ20 

  

3.การบริหารงบประมาณ
ดานการผลิตและพัฒนา
กําลังคน 

5 การเบิกจายงบประมาณรอยละ
100 

  

 4 การเบิกจายงบประมาณรอยละ   
90 

  

 3 การเบิกจายงบประมาณรอยละ   
80 

  

 2 การเบิกจายงบประมาณรอยละ 
70 

  

 1 การเบิกจายงบประมาณต่ํากวา 
รอยละ 60 
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องคประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑการดําเนินงานในแตละ
ระดับ 

รายละเอียดขอมูล 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได 

4.การบริหารจัดการดาน
การผลิตและพัฒนากําลังคน 
 

5 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ รอยละ 
100 ของเปาหมาย 

  

 4 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ รอยละ 
80 ของเปาหมาย 

  

 3 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ รอยละ 
60 ของเปาหมาย 

  

 2 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ รอยละ 
40 ของเปาหมาย 

  

 1 บุคลากรไดรับการพัฒนาตามความ
ตองการของเขตสุขภาพ รอยละ 
20 ของเปาหมาย 

  

5.การประเมินผลกระทบ
ระบบการบริหารจัดการการ
ผลิตและพัฒนากําลั งคน
ของเขตสุขภาพ 
 

5 ไมมีปญหาเรื่องการจัดการการ
พัฒนากําลังคนของเขต หรือมีนอย
กวา/เทากับรอยละ 10 ของ
ภาพรวมกระทรวง 
(จํานวนขอรองเรยีน/จํานวนการ
ขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย 
ลาออกลดลง  ในระดับเขต) 

  

 4 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับ รอยละ 15 ของภาพรวม
กระทรวง 
(จํานวนขอรองเรยีน/จํานวนการ
ขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย 
ลาออกลดลง  ในระดับเขต) 

  

 3 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับรอยละ 20 ของภาพรวม
กระทรวง 
(จํานวนขอรองเรยีน/จํานวนการ
ขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย 
ลาออกลดลงในระดับเขต) 
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องคประกอบ ระดับ
คะแนน 

เกณฑการดําเนินงานในแตละ
ระดับ 

รายละเอียดขอมูล 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ท่ีได 

 2 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับรอยละ 25 ของภาพรวม
กระทรวง 
(จํานวนขอรองเรยีน/จํานวนการ
ขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย 
ลาออกลดลง  ในระดับเขต) 

  

 1 มีปญหาเรื่องการจัดการการพัฒนา
กําลังคนของเขตสุขภาพ นอยกวา/
เทากับรอยละ 30 ของภาพรวม
กระทรวง 
(จํานวนขอรองเรยีน/จํานวนการ
ขาดแคลนบุคลากร /อัตราการยาย 
ลาออกลดลงในระดับเขต) 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 54 ระดับความสําเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑเปาหมายท่ีกําหนด 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
เขตสุขภาพท่ี.....................วันท่ี.................................ช่ือผูรายงาน.............................................................. 

จังหวัด 
หลักสูตร/
โครงการ 

แหลงเงินตามแผน HRD (บาท) องคประกอบท่ี 1  
 งบอุดหนุน  เงิน

บํารุง 
แหลง
อ่ืนๆ 

รวม
ท้ังหมด 

1.กลุมวิชาชีพ 
(Health 

professionals) 
(คน) 

2.กลุมสหวิชาชีพ 
(Allied Health  

professionals )(คน) 

3.บุคลากรสนับสนนุ  
Associates 

Health personal) 
(คน) 

4.บุคลากรสาย
สนับสนุน (Back 
office) (คน) 

5. ผูบริหาร (คน) 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 
                                

                                

                                

รวมจังหวัด                               

                                
                                
                                
รวมจังหวัด                           

    

 รวมภาพ
เขต  

          -          -             -            -           -          -          -          -          -         -           -           -          -          -    
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จังหวัด หลักสูตร/โครงการ 

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ี 3 องคประกอบท่ี 4 องคประกอบท่ี 5 
จํานวนสถาบันฯ

ท่ีเขตมีความ
รวมมือ 

จํานวน
สถาบันฯใน
เขตท้ังหมด 

รอยละ 
เปาหมาย 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

รอยละ 
เปาหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

รอยละ จํานวนขอรองเรียนในเขต 

                        

                        

                        

รวมจังหวัด                       

                        

                        
                        
รวมจังหวัด   

                    

 รวมภาพ
เขต  

                -                -           -              -            -        
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หมวด People Excellence (ยุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศ) 
แผนท่ี 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 1. โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพสูความเปนมืออาชีพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 55. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด 
เกณฑการประเมิน : 
ป 2561 : 

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

รอยละ 60 ของ
เปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 85ของเปาหมาย 

 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 85ของเปาหมาย 

 

 
ป 2562 :  

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

รอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 100ของ

เปาหมาย 

 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 90ของเปาหมาย 

 

 
 
ป 2563 : 

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

รอยละ 80 ของ
เปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 100ของ

เปาหมาย 

 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 95ของเปาหมาย 
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ป 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 80 ของ

เปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร
รอยละ 100ของ

เปาหมาย 

 

 มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 60 ของเปาหมาย 

มีผลการพัฒนาบุคลากร

มากกวาหรือเทากับรอย

ละ 100ของเปาหมาย 

 

 

เอกสารสนับสนุน :  1.แผนผลิตและพัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 
2.รายงานผลการจัดสรร/พัฒนากําลังคนของเขตสุขภาพ 
แผนยุทธศาสตร 20 ปของกระทรวง 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางอริยา สุขลิ้ม    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  

2. นางสาวอลิสา ศิริเวชสุนทร   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน :   โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail :  

3. นางกัลยา เนติประวัติ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901818 โทรศัพทมือถือ : 081-6499395 
    โทรสาร :    E-mail : Catypakdee@gmail.com 
4. นางศรีนวล  ศิรคิะรินทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901809 โทรศัพทมือถือ : 089-7830535 
    โทรสาร : 02-5901830  E-mail : srinuans711@gmaill.com 
สถาบันพระบรมราชชนก 
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เอกสารประกอบ 
ตัวช้ีวัดท่ี 55 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนด 

แบบรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ระดับบรกิาร................ชื่อ-สกลุ.......................ตําแหนง.......................................ผูรวบรวมขอมลู 

กลุมบุคลากร ชื่อวิชาชีพ 

จังหวัด จังหวัด ภาพรวมเขตสขุภาพ 

จํานวน

ที่

ตองกา

รพัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวน

ที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวนที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวนที่

ไดรับการ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละที่

ไดรับ

การ

พัฒนา 

1.กลุมวิชาชีพ 

(Health 

professionals)  

1 แพทย                   

2 ทันตแพทย                   

3 เภสัชกร                   

4 พยาบาล                   

5 นักเทคนิคการแพทย                   

6 นักกายภาพบําบัด                   

7 นักวิชาการสาธารณสุข                   

2.กลุมสหวิชาชีพ 

(Allied Health  

professionals ) 

8 นักรังสีการแพทย                   

9 นักกิจกรรมบาํบัด                   

10 นักจิตวิทยาคลินิค/

นักจิตวิทยา 

    

              

11 นักเวชศาสตรการส่ือ

ความหมาย 

    

              

12 นักเทคโนโลยีหวัใจและ

ทรวงอก 

    

              

13 นักฟสิกสรังสี                   

14 แพทยแผนไทย                   

15 นักวิชาการทันตสาะรณ

สุข 

    

              

16 นักโภชนากร                   

17 นักวิทยาศาตรการแพทย                   

18 นักสังคมสงเคราะห                   

19 นักวิชาการศึกษาพิเศษ                   

20 นักกายอุปกรณ                   

21 นักวิชาการอาหารและยา                   
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กลุมบุคลากร ชื่อวิชาชีพ 

จังหวัด จังหวัด  ภาพรวมเขตสุขภาพ   

จํานวน

ที่

ตองกา

รพัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวน

ที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวน

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

จํานวนที่

ตองการ

พัฒนา 

(แผน) 

จํานวนที่

ไดรับการ

พัฒนา 

(ผล) 

รอยละที่

ไดรับ

การ

พัฒนา 

3.บุคลากร

สนับสนุน  

Associates 

Health 

personal)  

22 เจาพนักงานทันต

สาธารณสุข 

    

              

23 เจาพนักงานเภสัชกรรม                   

24 เจาพนักงานสาธารณสุข                   

25 เจาพนักงานเวชสถิติ                   

26 เจาพนักงานรังสี

การแพทย 

    

              

27 เจาพนักงานเวชกิจฉกุเฉิน                   

28 เจาพนักงานวิทยาศาสตร

การแพทย 

    

              

4.บุคลากรสาย

สนับสนุน 

(Back office)  

1 นิติกร                   

2 นักทรัพยากรบุคคล                   

3 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

การเงินและบัญช ี

    

              

4 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

พัสดุ 

    

              

5 นักจัดการงานทัว่ไป                   

6 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

คอมพิวเตอร 

    

              

7 นักสถิติ                   

8 นักวิชาการ/เจาพนักงาน

โสตทัศนศึกษา 

    

              

9 เจาพนักงานเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

    

              

10 เจาพนักงานธุรการ                   

5.ผูบริหาร ระดับสูง                   

ระดับกลาง                   

ระดับตน     

 

            

รวมทั้งสิ้น 
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ระดับบริการ................ช่ือ-สกุล.......................ตําแหนง.......................................ผูรวบรวมขอมูล 
1. ระดับปฐมภูมิ  2. ระดับทุติยภูมิ  3. ระดับตติยภูมิ  4. ระดับExcellence  5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กลุมบุคลากร ช่ือวิชาชีพ 

จํานวนท่ี
ตองการ
พัฒนา
(แผน) 

จํานวนท่ี
ไดรับการ
พัฒนา
(ผล) 

รอยละท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

1.กลุมวิชาชีพ 1.แพทย    
 2.ทันตแพทย    
 3.เภสัชกร    
 4.พยาบาล    
 5.นักเทคนิคการแพทย    
 6.นักกายภาพบําบัด    
 7.นักวิชาการสาธารณสุข    
2.กลุมสหวิชาชีพ 8.นักรังสีการแพทย    
 9.นักกิจกรรมบําบัด    
 10.นักจิตวิทยาคลินิค/นักจิตวิทยา    
 11.นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย    
 12.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก    
 13.นักฟสิกสรังสี    
 14.แพทยแผนไทย    
 15.นักวิชาการทันตสาธารณสุข    
 16.นักโภชนาการ    
 17.นักวิทยาศาสตรการแพทย    
 18.นักสังคมสงเคราะห    
 19.นักวิชาการศึกษาพิเศษ    
 20.นักกายอุปกรณ    
 21.นักวิชาการอาหารและยา    
3.บุคลากรสนับสนุน 22.เจาพนักงานทันตสาธารณสุข    
 23.เจาพนักงานเภสัชกรรม    
 24.เจาพนักงานสาธารณสุข    
 25.เจาพนักงานเวชสถิต ิ    
 26.เจาพนักงานรังสีการแพทย    
 27.เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน    
 28.เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย    
4.บุคลากรสนับสนุน 1.นิติกร    
 2.นักทรัพยากรบุคคล    
 3.นักวิชาการ/เจาพนักงานการเงินและบัญชี    
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กลุมบุคลากร ช่ือวิชาชีพ 

จํานวนท่ี
ตองการ
พัฒนา
(แผน) 

จํานวนท่ี
ไดรับการ
พัฒนา
(ผล) 

รอยละท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

 4.นักวิชาการ/เจาพนักงานพัสด ุ    
 5.นักจัดการงานท่ัวไป    
 6.นักวิชาการ/เจาพนักงานคอมพิวเตอร    
 7.นักสถิติ    
 8.นักวิชาการ/เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา    
 9.เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ    
 10.เจาพนักงานธุรการ    
5.ผูบริหาร ระดับสูง    
 ระดับกลาง    
 ระดับตน    
   รวมท้ังส้ิน    

หมายเหตุ   เกณฑการใหคะแนน 
ระดับ 5    เทากับรอยละ    80-100 
ระดับ 4     เทากับรอยละ   60-80 
ระดับ 3    เทากับรอยละ    40-60 
ระดับ 2    เทากับรอยละ   20-40 
ระดับ 1     เทากับรอยละ    ต่ํากวารอยละ 20 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

โครงการท่ี 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเส่ียง

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 62. รอยละของหนวยงานภายในในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน
ผลระบบการควบคมุภายใน 

ประชากรกลุมเปาหมาย สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 สวนราชการ (9 กรม) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (76 แหง) และโรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (845 แหง) 

แหลงขอมูล ลงพ้ืนท่ีนิเทศงานกลุมเปาหมาย สวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ไดคะแนนประเมิน 5 คะแนน ตั้งแต 4 
คะแนน ข้ึนไปจึงจะถือวาผานเกณฑ 

วิธีการประเมินผล : การผานเกณฑแตละหนวยงานตองดําเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแตระดับท่ี        1 
– 5 จึงจะถือวาผานเกณฑ 
เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
หนวยงานจะตองดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินตั้งแต
ประเด็นการตรวจสอบท่ี 1-5 และไดคะแนนการประเมินตั้งแต 4 คะแนนข้ึนไป จึงจะถือวา
ผานเกณฑการประเมิน 

ระดับท่ี กิจกรรม ไดคะแนน 
1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

และผูติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหนวยงาน 
โดยบุคคลท้ังสองคณะตองไมมีชื่อซํ้ากัน 

1 

2 ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหนวยรับ
ตรวจและทุกสวนงานยอย และดําเนินการถูกตองตามแนวทาง 
: การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล   การ
ควบคุมภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

1 

3 การจัดทํารายงานระดับหนวยรับตรวจ (ระดับองคกร) แบบ 
ปอ.1 แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ.3 กรณีหนวยงานยอย แบบ ปย.1 
แบบ ปย.2 และแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระเบียบกําหนดได
ครบถวนและถูกตอง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

1 

4 มีการนําระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไปสูการปฏิบัติครบ
ทุกกระบวนงาน 

1 

5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปละ 2 ครั้ง 
( 6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุง ระบบการควบคุมภายใน 
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

1 
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เอกสารสนับสนุน : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 

หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม

ภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พิมพครั้งท่ี 2 : ตุลาคม 2552 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย

วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
มีระบบการควบคุมภายในท่ีได
มาตรฐานตามท่ีสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
รอยละของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

รอยละ - - - 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวเครือพันธุ  บุกบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902341    โทรศัพทมือถือ : 085-4856980

โทรสาร : 02-5902337 E–mail  : boonboonboon05@gmail.com 

2. นางธัญชนก  เสาวรัจ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339  โทรศัพทมือถือ : 085-4856981 

    โทรสาร : 02-590-2337              E–mail  : thancha9@hotmail.com 

3. นางสาวดารณี  บุญรอต นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339    โทรศัพทมือถือ : 089-9900975 

    โทรสาร : 02-5902337             E–mail  : bowy.97@gmail.com  

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางธัญชนก  เสาวรัจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339  โทรศัพทมือถือ : 085-4856981

โทรสาร : 02-5902337 E–mail : thancha9@hotmail.com 

2. นางสาวดารณี  บุญรอต นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902339      โทรศัพทมือถือ : 089-9900975 

    โทรสาร : 02-5902337                E–mail : bowy.97@gmail.com   

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรร มาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 64. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ข้ัน 3 

วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
www.ha.or.th 
/สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

เกณฑการให
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย, 
โรงพยาบาลท่ัวไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

รอยละ 
98.17 

(161 แหง
จาก 164 

แหง) 
รอยละ 
97.56 

(160 แหง
จาก 164 

แหง) 

รอยละ 
98.78 

(162 แหง 
จาก 

164 แหง) 
รอยละ 
 98.17 

(161 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
99.39 

(163 แหง 
จาก 

164 แหง) 
รอยละ 
98.78  

(162 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
100.00 

(164 แหง 
จาก 

164 แหง) 
รอยละ 
99.39  

(163 แหง 
จาก 

164 แหง) 

รอยละ 
100.00 

(164 แหง 
จาก 

164 แหง) 

โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 
73.85 

(576 แหง
จาก 780 

แหง) 

รอยละ 
74.12 

( 580 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
76.28 

( 595 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
78.21 

( 610 แหง 
จาก 

780 แหง) 

รอยละ 
80.00 

( 624 แหง 
จาก 

780 แหง) 

เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค      
   และ กรมสุขภาพจิต จํานวน 164 แหง ประกอบดวย 

- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป  จํานวน 116 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย     จํานวน   29 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จํานวน     2 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จํานวน   17 แหง  

(ไมรวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปนหนวยงาน ตั้งใหม 

และไมรวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไมมีเตียงรองรับผูปวยในและเปน

สถานบริการท่ีเปดใหบริการเฉพาะดาน)  
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2. ผานการรับรอง HA ข้ัน 3 และรวมอยูระหวางการตออายุ  
3. ขอมูลท่ีผาน/ไมผานการรับรอง จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องคการมหาชน) 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ (NHIS) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 66. รอยละของจังหวัดและหนวยบริการท่ีผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

คํานิยาม คุณภาพขอมูล ประกอบดวย 

1.  คุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย หมายถึง ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ  
(Ill Defined) ของจังหวัดไมเกินรอยละ 25 ของการตายท้ังหมด  

  ขอมูลสาเหตุการตายท่ีไมทราบสาเหตุ หมายถึง การเขียนรูปแบบการตายเปน
สาเหตุการตาย และการระบุสาเหตุไมชัดแจง เชน หัวใจลมเหลว หายใจลมเหลว ชรา ฯลฯ  
  ประกอบดวย รหัสโรคดังตอไปนี้ 

- symptoms, signs and ill-defined conditions (ICD10 codes R00-R99) 
- injuries undetermined whether intentional or unintentional  

(ICD10 Code Y10-Y34, Y87.2) 
- ill-defined cancers (ICD10 Code C80, and C97) 
- ill-defined cardiovascular diseases (ICD10 Code I47.2, I49.0, I46, I50, 

I51.4, I51.5, I51.6, I51.9 and I70.9). 
2.  คุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ หมายถึง คุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการ

วินิจฉัยโรคผูปวยนอก มีความถูกตองครบถวน ไมนอยกวารอยละ 75 
เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1. ไมนอยกวา 25 % 
2. ไมนอยกวา 50 % 

1. ไมนอยกวา 30 % 
2. ไมนอยกวา 65 % 

1. ไมนอยกวา 35 % 
2. ไมนอยกวา 75 % 

1. ไมนอยกวา 40 % 
2. ไมนอยกวา 80 % 

หมายเหตุ : 1. ตองผานคุณภาพขอมูลท้ังขอ 1 และ ขอ 2 ตามเกณฑท่ีกําหนด 
      2. คุณภาพขอมูลผานเกณฑ รอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง (สงผลการ Audit ใหเสร็จสิ้นภายในวันท่ี     
31 สิงหาคม 2561 
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สาเหตุการตายใหสอดคลองตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก 

สําหรับใชในการวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพและประกอบการจัดทํานโยบายดาน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพขอมูลบริการสุขภาพ (ผูปวยนอก) ในรพ.สต. 

ประชากร/กลุมเปาหมาย 1. สาเหตุการตาย : 76 จังหวัด (ยกเวน กทม.) 
2. ขอมูลบริการสุขภาพ : รพ.สต.ภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สาเหตุการตาย อางอิงจากฐานมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย  
การบันทึกขอมูลการใหบริการของรพ.สต.ในโปรแกรมพ้ืนฐาน 
การบันทึกขอมูลประวัติการใหบริการในเวชระเบียนและการใหรหัสโรคของผูปวยนอกใน
หนวยบริการ รพสต. 
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แหลงขอมูล 1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. หนวยบริการ รพสต.สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดผานเกณฑคุณภาพขอมูลสาเหตุการตาย 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด (ยกเวน กทม.) 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนรพ.สต. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑคุณภาพ  
      เวชระเบียน 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนรพ.สต. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑคุณภาพการ   
      ใหรหัสโรค 

รายการขอมูล 5 E = จํานวน รพ.สต. สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. สาเหตุการตาย : (A/B) x 100 
2. ขอมูลเวชระเบียน : (C/E) x 100 
3. ขอมูลการใหรหัสโรค : (D/E) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑการประเมิน : 
สาเหตุการตาย 

ป รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2561  ไมนอยกวา 25 %  ไมนอยกวา 25 % 
2562  ไมนอยกวา 30 %  ไมนอยกวา 30 % 
2563  ไมนอยกวา 35 %  ไมนอยกวา 35 % 
2564  ไมนอยกวา 40 %  ไมนอยกวา 40 % 

ขอมูลเวชระเบียนและการใหรหัสโรค 
ป รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
2561  ไมนอยกวา 50 %  ไมนอยกวา 50 % 
2562  ไมนอยกวา 65 %  ไมนอยกวา 65 % 
2563  ไมนอยกวา 75 %  ไมนอยกวา 75 % 
2564  ไมนอยกวา 80 %  ไมนอยกวา 80 % 

 

วิธีการประเมินผล :  1.สาเหตุการตาย : ประเมินจากสาเหตุการตายตามฐานขอมูลจดทะเบียนการตาย(มรณบัตร) 
2.ขอมูลบริการสุขภาพ : ประเมินจากคุณภาพขอมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคตาม  
   คูมือมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการใหรหัสโรคสําหรับ รพสต.  
   พ.ศ. 2561      

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการสรุปสาเหตุการตาย และการรับรองสาเหตุการตาย 
2. คูมือมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการใหรหัสโรคสําหรับ รพสต.     
    พ.ศ. 2561         

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 
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1.สาเหตุการตายท่ีไมทราบ
สาเหตุ (Ill-define) 
ยกเวน กรุงเทพมหานคร 

รอยละ - 8 จ.ผาน
เกณฑ 

รอยละ 10.5 

12 จ.ผาน
เกณฑ 

รอยละ 15.8 
(ขอมูลรอบ 9 

เดือน) 
2.คุณภาพขอมูล 
เวชระเบียนและการรหัสโรค 
2.1 เวชระเบียน 
2.2 การรหัสโรค 

รอยละ  
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

12.53 
14.47 

(ขอมูลไตร
มาส 2 ณ 
วันท่ี 15 
สิงหาคม 
2560) 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ขอมูลบริการสุขภาพ 
1. นางมะลิวัลย  ยืนยงสุวรรณ  หัวหนากลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901492 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-9659816  E-mail : thcc.health@hotmail.com 
2. นางเบญญาภา  ศิริรัตน รก.หัวหนางานขอมูลขาวสารสุขภาพ 3 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901497 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-9659816  E-mail : benyapa.s@moph.mail.go.th 
ขอมูลสาเหตุการตาย 
1. นางสาววันวิสาข  ขํามาก  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-1491 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : aom_juice@hotmail.com 
กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 67. รอยละของหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิสามารถแลกเปล่ียน

ขอมูลสุขภาพได  (Health Information Exchange (HIE)) 

คํานิยาม Health Information Exchange (HIE) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของ
ผูปวยระหวางหนวยงานในระบบสุขภาพ เพ่ือการดูแลผูปวยและการจัดการระบบสุขภาพ 
การเยี่ยม ติดตาม เฝาระวัง และดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือรับไวรักษาตอเนื่อง 
ขอมูลในการแลกเปล่ียน หมายถึง ขอมูลตามมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ท่ีมี
ในคลังขอมูลการแพทยและสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ระเบียนสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health Records (PHRs)) กําหนด เชน ขอมูล
บุคคล  ขอมูลการไดรับวัคซีน  ขอมูลการฝากครรภ เปนตน 
หนวยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย 
 1.“การแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพ” หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลตาม
โครงสราง มาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีใน
คลังขอมูล การแพทยและสุขภาพ (HDC) ตามขอบเขตท่ีก าหนดไว เชน ขอมูลบุคคล 
ขอมูลสุขภาพ ตามกลุมวัย น าหนัก สวนสูง คา BMI ขอมูลการไดรับวัคซีน ขอมูลการฝาก
ครรภ ขอมูล การคัดกรอง ขอมูลโภชนาการ และขอมูลการเฝาระวังในกลุมโรคเรื้อรัง 
เบาหวาน ความ ดันโลหิตสูง เปนตน โดยใชขอมูลในลักษณะของ Data Exchange 
ระหวางหนวยบริการ ในระบบดวยกัน และการน าขอมูล Data Exchange ในแตละ
รายการไปใชประโยชน  
 2.“การจัดการระบบสุขภาพ” หมายถึง การใหบริการขอมูลพ้ืนฐานท่ีจ าเปน ใน
การ ข้ึนทะเบียนขอท าบัตรประจ าตัวผูปวยใหมของสถานบริการ หรือการรองขอ
ตรวจสอบ ขอมูล (Update) ท่ีเปนปจจุบัน ผานระบบ Web Service และ ฐานขอมูลกลาง 
(Smart Health ID) ของกระทรวงสาธารณสุข เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลท่ีอยู ขอมูลการแพ
ยา และขอมูลสิทธิ์การรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยกลุมเปาหมายในปงบประมาณ 2561 
เปน ระดับโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป 116 แหง “หนวยบริการ” หมายถึง 
สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง ท่ีจัดสงขอมูลตาม โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ 
(43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย 

รายการเปาหมาย ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 รอยละ 100 

1.การแลกเปลี่ยน
ขอมูลสุขภาพ 

รอยละ 70    

2.การจัดการระบบ
สุขภาพ 

รอยละ60    
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วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหผูปวยสามารถเขารับการรักษาไดทุกโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง ดวยขอมูล
สุขภาพของตนเอง 

2. เพ่ือใหแพทยใชขอมูลประวัติสุขภาพของผูปวยชุดเดียวกัน ชวยสนับสนุนการ
วินิจฉัยโรค สั่งการในการบําบัดรักษาโรคไดอยางตอเนื่อง 

3. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัย บําบัดรักษา จากแพทย 
ผูเชี่ยวชาญ เกิดเปนองคความรูทางการแพทยท่ีแตกฉาน 

1. เพ่ือใหหนวยบริการ สามารถจัดบริการสุขภาพตามกลุมวัย ไดอยางเหมาะสม ในการ
เยี่ยมติดตาม เฝาระวัง และดูแลผูปวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หรือรับไวรักษาตอเนื่อง  
2. เพ่ือใหการแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพของผูปวยระหวางหนวยงานในระบบสุขภาพ เปนไป
อยางตอเนื่อง สนับสนุนการวินิจฉัยโรค การสั่งการในการบําบัดรักษาโรคได  
3. เปนการบูรณาการขอมูลภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชนของผูปวยใน 
การเขาถึงบริการ แกไขปญหาการทํางานและลดความซํ้าซอนในการจัดการระบบ สุขภาพ 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ระยะ  5 ป ไดแก รพศ./รพท./รพช. เพ่ือรับสงตอผูปวย 
2. ระยะ 10 ป ไดแก รพช./รพ.สต. และ รพ. สังกัด กรม ใน สธ. 
3. ระยะ 20 ป ไดแก รพ.นอกสังกัด สธ. ท้ังภาครัฐและเอกชน 
1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ท่ีจัดสงขอมูลตามมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข  
2.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง จํานวน 116 แหง 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. รายงานในระบบ HDC Service หรือ HDC on Cloud หรือฐานขอมูลกลาง สธ. 
2. http://nrefer.moph.go.th 
3. ระยะ 20 ป : สํารวจจากหนวยบรกิาร 
1. เก็บ Log Files การใชงาน Data Exchange ของหนวยบริการ ผาน ในระบบ HDC on 
Cloud หรือ HDC Service คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (Health Data Center) 
กระทรวงสาธารณสุข  
2. เก็บ Log Files การใชงานการเรียกใชงาน Web Service ผานระบบ Smart Health ID 
กระทรวงสาธารณสุข 

แหลงขอมูล 1. คลังขอมูลการแพทยและสุขภาพ สธ. หรือฐานขอมูลกลาง สธ. ท่ีเก่ียวของ 
2. ระยะ 20 ป : คลังขอมูลการแพทยและสุขภาพกลางของประเทศ 
1. ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC)  
2. ระบบ Smart Health ID 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนหนวยบริการท่ีสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันได จํานวนครั้งการใชงาน ระบบ 

Data Exchange ในแตละเรื่องแตละเดือน(12 เดือน) ของหนวยบริการท้ังหมดในแตละ

จังหวัด 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนหนวยบริการท้ังหมด (กําหนดเปาหมายแตละป) จํานวนเรื่องในระบบ Data 

Exchange ท้ังหมด 12 เดือนของหนวยบริการท้ังหมด ท่ีจัดสงขอมูลตามมาตรฐานขอมูล

ดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปท่ีเขาใชงานในระบบ Smart Health ID 
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รายการขอมูล 4 D = จํานวนโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไปทุกแหง 116 แหง 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.การแลกเปลี่ยนขอมูล = (A/B) x 100 

2.การจัดการระบบสุขภาพ = (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (เดือน มีนาคม, สิงหาคม) 

เกณฑการประเมิน 
ป 2561 :   +/-  2 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 54 รอยละ 56 รอยละ 58 รอยละ 60 

ป 2562 :   +/-  2 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 64 รอยละ 66 รอยละ 68 รอยละ 70 

ป 2563 :   +/-  2 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 74 รอยละ 76 รอยละ 78 รอยละ 80 

ป 2564 :   +/-  5 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 

ป 2561 : 
 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 
2.การจัดการระบบสุขภาพ รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

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

1.การแลกเปลี่ยนขอมูลสุขภาพ     
2.การจัดการระบบสุขภาพ     

 

วิธีการประเมินผล :  1. ตรวจสอบขอมูลจาก LogFile การเขาใชงาน Data Exchange 

2. คํานวณจากรายงานใน http://nrefer.moph.go.th 

1.“การแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพ”  
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 ตรวจสอบการใชงาน Data Exchange ของหนวยบริการ ผาน Log Files ใน

ระบบ HDC on Cloud หรือ HDC Service คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ 

(Health Data Center) กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเนนการใชประโยชนจากขอมูลจริง

หนวยบริการ  

ตัวอยาง  

 ระบบ Data Exchange มีจํานวนเรื่องท้ังหมด 10 เรื่อง เก็บ Log การเขาใชงาน

ราย หนวยบริการ ในแตละเดือน เปาหมายประเมิน 2 ครั้ง ประมาณเดือน มีนาคม และ 

สิงหาคม ฉะนั้นใน 1 เดือน หนวยบริการ ควรเขาใชครบ 10 เรื่อง 10 ครั้ง ถาประเมินท้ัง 

12 เดือน จะเทากับ 120 ครั้ง/หนวยบริการ จังหวัด ก มีหนวยบริการ 130 แหง กรณีท่ี 

ประเมินรอบท่ี 1 เดือนมีนาคม ถานับ 6 เดือน จะใชจํานวนครั้ง ท่ีหนวยบริการเรียกใช 

ระบบ Data Exchange อยางนอย 1 ครั้ง/เรื่อง/เดือน/หนวยบริการ     เปนเกณฑ กรณี

เรื่อง ไหนเรียกใชมากกวา 1 ครั้ง/เดือน ใหนับ 1 ครั้งเทานั้น ผลการดําเนินงานตามรอบ 6 

เดือน เชน หนวยบริการในจังหวัด ก เขาใชงานตามเง่ือนไขไดเทากับ 5,200 ครั้ง/130 แหง 

ก็จะมีผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ (5,200x100)/15,600 เทากับ 33.33 เปนตน  

2.“การจัดการระบบสุขภาพ”  

 ตรวจสอบการเรียกใชงาน Web Service ผานระบบรายงานและ Log Files ของ 

ระบบ Smart Health ID กระทรวงสาธารณสุข โดยนับจํานวนหนวยบริการ จํานวนครั้ง 

ความถ่ีท่ีเรียกใชงาน ในแตละเดือน รายคน(ตาม CID) รายครั้ง รายโรงพยาบาล และราย 

จังหวัด แตในปงบประมาณ 2561 จะประเมินการเขาถึงและใชงานระบบ เทานั้น  

ตัวอยาง  

 นับจํานวนโรงพยาบาลท่ีเขาใชงานในระบบ Smart Health ID ของกระทรวง 

สาธารณสุข โดยถือการ Connect เขาใชงานระบบและเรียกดูขอมูล โดยไตรมาสท่ี 1 ตอง 

ดําเนินการไดอยางนอย รอยละ 30 จ านวน 35 แหง และไตรมาสท่ี 2 ตองดําเนินการได 

อยางนอย รอยละ 40 จํานวน 46 แหง เปรียบเทียบกับจํานวนโรงพยาบาลศูนย/ 

โรงพยาบาลท่ัวไป ท้ังหมด 116 แหง ไตรมาสท่ี 1 คิดเปนรอยละ 35x100/116 เทากับ 

30.17 เปนตน 

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดาน
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโดย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานดานสาธารณสุข 
3.   การจัดการระบบขอมูล Refer ผานระบบ nRefer ของกระทรวงสาธารณสุข 
3. ชุดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส ขอมูลระบบระเบียน 
สุขภาพสวนบุคคล ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพสวนบุคคล (PHRs) 
ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ  
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  1) กลุมขอมูลท่ีประชาชนดูแลตัวเอง ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ เชน อาหาร 
อารมณ การออกกําลังกาย ประวัติการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ประวัติการเจ็บปวยในอดีต 
  2) กลุมขอมูลสําหรับประชาชน เชน ขอมูลท่ัวไป เชน ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, 
สวนสูง, โรคประจําตัว, การแพยา, กรุปเลือด เปนตน ขอมูลการตรวจสุขภาพ ขอมูล 
สุขภาพตามกลุมวัยขอมูลการรักษาพยาบาล 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

50 รอยละ - - 97.54 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางทิพยวรรณ ยงศิริวิทย   นักวิชาการคอมพิวเตอรช านาญการพิเศษ 
โทรศัพทท่ีท างาน : 02-5901210  โทรศัพทมือถือ : 081-7804100  
โทรสาร : 02-5901215   E-mail : thippawan.y@moph.mail.go.th 

2. นางรุงนิภา  อมาตยคง  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
     โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ

จัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล

การดําเนินงาน 

1. นางรุงนิภา  อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 68. รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได (Personal Health Record) 
คํานิยาม  Personal Health Records (PHRs) หมายถึง ขอมูลสุขภาพของผูปวยใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีผูปวยเขาถึงได และผูปวยสามารถควบคุมดูแล จัดการ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอ่ืนได  ไมวาจะมีแหลงท่ีมาจากขอมูลในระบบสารสนเทศ (EHRs) 
ของสถานพยาบาลโดยตรง ขอมูลจากการบันทึกของผูปวยเอง หรือจากแหลงอ่ืนก็ตาม 
ท้ังนี้รวมถึงกรณีท่ีผูแทนโดยชอบธรรมเปนผูใชงานแทนผูปวยดวย 
 เขาถึงขอมูลสุขภาพตนเอง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในขอมูลประวัติการ
เจ็บปวยของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  สามารถเขา ถึงขอมูลผาน Mobile 
Application ไดอยางสะดวก ท้ังนี้ตองผานกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความม่ันคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศอยางเครงครัด 
 ขอมูลสุขภาพ หมายถึง ชุดขอมูลตามโครงสรางแฟมมาตรฐาน 43 แฟม ของ
กระทรวงสาธารณสุข เชน ขอมูลกลุมโรค NCD  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases) โรค
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) และ โรคอวนลงพุง (Obesity) เปนตน 
 “ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ PHRs” หมายถึง ข้ันตอนของการ
พัฒนาระบบขอมูล สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของประชาชนหรือผูปวย ท่ีผาน
ขบวนการจัดจางตามระเบียบพัสดุ สําเร็จตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ
ชวงเวลาท่ีกําหนด พรอมสําหรับการใชงาน  
 “ขอมูลสุขภาพ” หมายถึง ชุดขอมูลตามโครงสรางแฟมมาตรฐานดานสุขภาพ 
(43 แฟม) ของ กระทรวงสาธารณสุข เชน ขอมูลบุคคล ขอมูลสุขภาพตามกลุมวัย น้ําหนัก 
สวนสูง คา BMI ขอมูลการ ไดรับวัคซีน ขอมูลการฝากครรภ ขอมูลการคัดกรอง ขอมูล
โภชนาการ เปนตน  
 “การเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเอง” หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอเขาดู
ขอมูลประวัติการ เจ็บปวยของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ผานชองทางหรือระบบท่ี
รองรับ โดยท้ังนี้ตองผาน กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศอยางเครงครัด และเปนไปตาม มาตรฐานท่ีกําหนด  
 “ประชาชนหรือผูปวย” หมายถึง ผูรับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข 
ท่ีจัดสงขอมูลตาม โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 แฟม) ของกระทรวง
สาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย :  
รายการเปาหมาย ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

 รอยละ 5 รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 

1.รอยละของ รอยละ 1.5    
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ประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ 

ตนเองได 

2.รอยละของ

ประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขา

ใช งานระบบ 

PHRs 

รอยละ 70    

ขอบเขต :  1) จํานวนประชาชนผูรับบรกิารสุขภาพจาก รพศ./รพท./รพช. สังกัด สป.สธ. ในระบบคลังขอมูล HDC 
    2) ตรวจสอบจากเลขประจําตวัประชาชน 
 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหประชาชนรูเทาทันสุขภาวะของตนเองไดตลอดเวลา 
2. เพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดรับบริการทางการแพทยและสุขภาพท่ีทันสมัย ท่ัวถึง และ

เทาเทียมผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ระยะ  5 ป ไดแก ประชาชนผูรับบริการสุขภาพจากหนวยบริการระดับทุติยภูมิและ

ตติยภูมิ สังกัด สป.สธ. 
2. ระยะ 10 ป ไดแก ประชาชนผูรับบริการสุขภาพจากหนวยบริการทุกระดับใน สังกัด 

สป.สธ. และหนวยบริการในสังกัดกรม 
3. ระยะ 20 ป ไดแก ประชาชนผูรับบริการสุขภาพจากหนวยบริการ รพ.นอกสังกัด สธ. 

ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ประชาชนหรือผูปวยท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป และเคยรับบริการจากโรงพยาบาล และ
สถานบริการสาธารณสุข ท่ีจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ (43 
แฟม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. ระบบ HDC Service หรือ HDC on Cloud หรือฐานขอมูลกลาง สธ. 
2. ระบบ LogFile การเขาใชระบบ PHRs ของประชาชน 
3. ระยะ 20 ป : สํารวจประชาชนผูเขารับบริการ ณ โรงพยาบาล 
จากระบบรายงานและเอกสารการสงงาน ใชในการประเมินระดับความสําเร็จของการ 
พัฒนาระบบ PHRs  
  1.1 มีแผนงานและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (20 %)  
  1.2 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบ พรอมกําหนด TOR (20 %)  
  1.3 ขบวนการจัดจาง และพัฒนาระบบตาม TOR (20 %)  
  1.4 ทดสอบการใชงานในพ้ืนท่ีนํารอง และปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ออกเปน 
Product เพ่ือการใชงาน (20 %) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให  
  1.5 ประชาสัมพันธและเผยแพร Application เพ่ือติดตามประเมินผลการใชงาน 
ผานระบบ LogFile และ Webservice (20 %)  
   1.5.1 การ Download Application ผาน App Store & Google Play  
   1.5.2 การลงทะเบียนใชงานของประชาชนหรือผูปวย กับ สถานบริการ  
   1.5.3 การเขาใชงานระบบ PHRs ของประชาชนหรือผูปวย 
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แหลงขอมูล 1. โรงพยาบาลในสังกัด สป.สธ.  และโรงพยาบาลสังกัดกรม ในสังกัด สธ. 
2. ระยะ 20 ป : สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
1. เอกสารการสงมอบงานและการตรวจรับ ตามระเบียบพัสดุ  
2. ระบบขอมูลสุขภาพ Personal Health Records (PHRs) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา 
Application ให  
3. ฐานขอมูลกลางอ่ืน ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวของ 

รายการขอมูล 1 A1 = จํานวนประชาชนในเขตรับผิดชอบท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได  
จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองไดผานชองทาง ตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด (Mobile App) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให 
รายการขอมูล 2 B1 = จํานวนประชาชนในเขตรับผิดชอบท้ังหมด จํานวนประชาชนหรือผูปวย ในแตละ

จังหวัด ท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป ท้ังหมด (ท่ีเปนคนไทย และ TypeArea=1,3 
เทานั้น) อางอิงฐานประชากรในระบบ HDC 

รายการขอมูล 3 A2 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ี Login และเขาใชงานระบบ PHRs มากกวา 1 ครั้ง 
ข้ึนไป 

รายการขอมูล 4 B2 = จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีลงทะเบียนใชงานกับสถานบริการในจังหวัด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.รอยละประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได = (A1/B1) x 100 

2.รอยละของประชาชนท่ี ลงทะเบียนและเขาใชงานระบบ PHRs = (A2/B2) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (เดือน มีนาคม และ สิงหาคม) 
เกณฑการประเมิน  
ป 2561 :   ** เฉพาะจังหวัดนํารอง 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 รอยละ 5 

ป 2562 :  ** เฉพาะจังหวัดนํารอง 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รอยละ 7 รอยละ 8 รอยละ 9 รอยละ 10 
ป 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 12 รอยละ 13 รอยละ 14 รอยละ 15 

ป 2564 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รอยละ 17 รอยละ 18 รอยละ 19 รอยละ 20 

 
ป 2561 : 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

- รอยละ 0.5 รอยละ 1.0 รอยละ 1.5 

2.รอยละของประชาชนท่ี - รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 
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ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

 
ป 2562 : 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

 
ป 2563 : 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

 
ป 2564 : 

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

1.รอยละของประชาชนเขาถึง

ขอมูลสุขภาพ ตนเองได 

    

2.รอยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเขาใช งาน

ระบบ PHRs 

    

 

วิธีการประเมินผล :  1. สุมตรวจสอบจากการใชบัตรประชาชน smart card ดูขอมูลผานตู Kiosk ของ สรอ. 
2. จํานวนการสมัครใช Application ระบบ PHRs ของ สป.สธ. 
3. ตรวจสอบขอมูลจาก LogFile การเขาใชระบบ PHRs ของประชาชน 
  ผลการประเมินวัดจากการเก็บขอมูลตามวิธีการจัดเก็บ ขอ 1.1-1.5 สําหรับ
ข้ันตอน การดําเนินงานในสวนของการจัดเตรียมระบบ ตั้งแตข้ันตอน การศึกษา วิเคราะห 
จัดทําแผนจัดจางกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จนถึงข้ันตอนการพัฒนาระบบ ทดสอบ 
การ ปรับปรุงแกไข และสงมอบงาน จนถึงข้ันตอนการข้ึนทะเบียน Product และเผยแพร 
ประชาสัมพันธ โดยกระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ใหเปน พ้ืนฐาน จากนั้น 
ประเมินจากการเขาถึงระบบขอมูลสุขภาพของตนเอง ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนด โดย 
กําหนดเปาหมาย ปงบประมาณ 2561 ดังนี ้ 
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 1.รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองได  
  ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ Personal Health Records (PHRs) ในสวนนี้จะ
เปนการประเมินการใชงานระบบ Personal Health Records (PHRs) โดยกําหนดเริ่มท่ี 
ไตรมาสท่ี 2 เทากับ 0.5 ไตรมาสท่ี 3 เทากับ 1.0 และไตรมาสท่ี 4 ไตรมาสสุดทาย เทากับ 
1.5 โดยคิดจาก กลุมเปาหมาย จํานวนประชาชนหรือผูปวย ท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-59 ป 
ท้ังหมด(ท่ีเปนคนไทย และ TypeArea=1,3 เทานั้น) รายจังหวัด เชน จังหวัด ก มี 
กลุมเปาหมาย(ประชาชนหรือผูปวย) เทากับ 150,000 คน มีจํานวนประชาชนหรือผูปวย   
ท่ีสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเองไดผานชองทางตามมาตรฐานท่ีกําหนด(Mobile App) 
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให และนับถึงไตรมาสท่ี 2 เทากับ 1,200 คน 
คิดเปนรอยละ (1,200x100)/150,000 เทากับ 0.8 ก็ถือวาผานเกณฑ โดยสุดทายสรุป    
เปนภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศอีกครั้ง    
 2.รอยละของประชาชนท่ีลงทะเบียนและเขาใชงานระบบ PHRs  
  ในสวนนี้จะประเมินจากจํานวนหนวยบริการท่ีมีการลงทะเบียน เพ่ือใหบริการ 
ประชาชนหรือผูปวยผาน Web Service โดยดูจากปริมาณการลงทะเบียนเพ่ือขอใชงาน 
ระบบ PHRs เปนจํานวนคน เปนตัวหาร และ นับการ Login เขาใชงานระบบ PHRs 
(มากกวา 1 ครั้ง)ของประชาชนหรือผูปวย เปนตัวตั้ง เชน หนวยบริการแหงหนึ่ง             
มีประชาชนหรือผูปวย ลงทะเบียนเขาใชงานระบบ PHRs 450 คน(ตัวหาร) การสาธิตและ 
แนะนําการใชงานครั้งแรกไมนํามานับรวม หลังจากนั้นประชาชนหรือผูปวย ท่ีลงทะเบียน
เขาใชงาน ระบบ PHRs มากกวา 1 ครั้ง รวม 220 คน คิดเปน รอยละเทากับ 
(220x100)/450 เทากับ รอยละ 48 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานดานสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

2. มาตรฐานขอมูลสารสนเทศดานสาธารณสุขตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
3. มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ISO27001 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1 รอยละ - - 1 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวจริยา  มอบนรินทร    นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901212 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
2. นางกนกวรรณ  มาปอง        นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902185 ตอ 415 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางรุงนิภา  อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901169 โทรศัพทมือถือ : 087-0276663 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล) 

แผนท่ี 13. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

โครงการท่ี 2. โครงการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

ระดับการแสดงผล เขต 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 72. รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.พิทักษพล  บุณยมาลิก  ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
     หลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901553 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : pitalpolb@hotmail.com 
1. นายแพทยวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
     หลักประกันสุขภาพ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน :    โทรศัพทมือถือ : 
   โทรสาร :     E-mail :  
2. นพ.ชุมพล  นุชผอง   รองผูอํานวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
     หลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :     โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : resoke@hotmail.com 
3. นางอุทัย  เกษรา   กลุมงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร และ 
      ประสิทธิภาพการเงินหนวยบริการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901595 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร :    E-mail : kuthai2@hotmail.com 
4. นางนิ่มอนงค  สายรัตน   หัวหนากลุมงานพัฒนานโยบายและ 
     ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน 
     สุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901574 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : nimanong_15@hotmail.com 
5. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ  กลุมงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร 
     เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901574 โทรศัพทมือถือ : 
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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