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1. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้ “ การตรวจราชการ ” 

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท า
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐซึ่งตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๘ ได้
ก าหนดไว้ว่า“การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีหรือตามที่ได้รับ
ค าสั่งจากผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกัน
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวง
และระดับกรมแผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของ
กระทรวงโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และ
อุปสรรค  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของ
หน่วยงาน” 

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

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

ทั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการการท างานร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงในทุกระดับทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง
(Vertical and Horizontal Integration)  ระหว่างกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน   
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง

สาธารณสุขและนโยบายส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการและบูรณาการระหว่างส่วนราชการภายในและ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจราชการในระดับกระทรวง  กรม และระดับจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ 

2.4 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
2.5 เพ่ือเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. กลไกการตรวจ ก ากับติดตามและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข 
3.1 การก ากับติดตาม (Monitoring)   
       1) ระบบข้อมูลและระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลในทุกระดับ  ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC : Health Data Center)  
ระบบข้อมูล ระบบรายงานของกรม กอง และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

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

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

(Ongoing Evaluation)  
2) การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายส าคัญเพ่ือประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มการ

บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลในประเด็นที่พบว่ามีปัญหาหรือแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

3) การติดตามประเมินผลโดย CIPO (Chief Integrated Program Officer) และ
คณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

3.3 การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

3.4 การตรวจราชการ (Inspection) เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องส าคัญหรือเป็นประเด็น
การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร  การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจจุด/ประเด็นที่
เป็นความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคตามบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือวินิจฉัยปัญหา ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ           
ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการสะท้อนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารใน
ส่วนกลาง โดยมีกลไกขับเคลื่อนและพัฒนาระบบตรวจราชการที่ส าคัญ ได้แก่ 

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

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

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

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

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

5.๑ การตรวจราชการกรณีปกติ เป็นการตรวจติดตามในเรื่องที่เป็นนโยบายรัฐบาลด้านสุขภาพตาม
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/โครงการส าคัญ รวมทั้งการตรวจ
ราชการเชิงลึกในเรื่องที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เฉพาะเขตตรวจราชการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
ส าหรับกรณีปัญหาสาธารณสุขหรือประเด็นส าคัญในพ้ืนที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุขนิเทศก์อาจ
ก าหนดแผนเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในระดับเขต  รวมทั้งการจัดทีม
เฉพาะกิจลงไปติดตามงานในพ้ืนที่ 

5.2 การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจ าปีได้แก่ นโยบายส าคัญเร่งด่วนและการมอบหมายของ
ผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีไป เรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาล และมีความ
เสี่ยงสูงตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อันเนื่องมาจากการเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น 

5.3 การตรวจราชการกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นการตรวจราชการเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงให้
เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้มีอ านาจหรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนอันเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

5.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นการตรวจราชการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือผลักดันให้
เกิดการผนึกก าลังทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ และขีดสมรรถนะระหว่างส่วนราชการ
ไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามประเด็นนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ในทุกพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
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6.กระบวนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข 
6.1  การจัดท าแผนและเตรียมการตรวจราชการ 

6.1.1 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกองตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบายส าคัญ แผนบูรณาการระดับประเทศและแผนบูรณาการระดับ
กระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข และปัญหาที่มีผลกระทบด้านสุขภาพ  โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันตามประเด็นนโยบายและเป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ 

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพ่ือขับเคลื่อนการตรวจราชการประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดและเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชน  

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

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

โดย คกต. มีบทบาทหน้าที่ก าหนดประเด็นและแนวทางการตรวจราชการ วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจ
ราชการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการ  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการพร้อม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร  

6.1.4  คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ (คกต.) 
ก าหนดประเด็นและแนวทางตรวจราชการ (Inspection Guideline)  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ของผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและหน่วยรับตรวจ  โดยแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) 
ประกอบด้วย 

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

ซึ่งจะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของกระบวนการ  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  และเพ่ือการก ากับติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

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

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

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
6.1.8 ประสานกรมวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียมทีมตรวจราชการและเตรียม

ความพร้อมทีมตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.1.9 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและกลไกการก ากับติดตามทั้งในระดับกระทรวง กรม กอง 

และเขต  เพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
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6.2 การตรวจราชการในพื้นที่ 
     ตรวจราชการในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 1-12  ด าเนินการใน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการตามรอบปกติ 2 ครั้ง/ปี มีการลงพ้ืนที่ของหน่วยงานวิชาการ
ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการเป็นหัวหน้าคณะ  ตรวจติดตามตามแนวทางการตรวจราชการ
ที่ก าหนด ( Inspection Guideline) 2 รอบ/ปี โดยมีทีมตรวจราชการ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากส านัก ในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง ผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัด/เขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ โดยมีกองตรวจราชการเป็นเลขานุการคณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง  โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นปัญหา หรือมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงกรณี
ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีเด่นเพ่ือการถอดบทเรียนและขยายผลต่อไป   ดังนั้นบทบาทของผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานในด้านการวิเคราะห์พื้นที่และข้อมูลที่เก่ียวข้องก่อนลงพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือเป็นการ
ระบุเป้าหมายในการตรวจนิเทศได้ตรงประเด็น น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ    

รูปแบบที่ 2 การตรวจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยทีมของผู้ท าหน้าที่      
ตรวจราชการกรม : เป็นการตรวจ ติดตาม ในภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ  KPI และตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  ในประเด็นที่นอกเหนือจากประเด็นมุ่งเน้นตามแผนการตรวจราชการประจ าปี  ซึ่งอาจก ากับ ติดตามผ่าน
ระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศงานเฉพาะกิจ และโดยกลไกทีห่น่วยงานก าหนด  

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

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

 

6.3 การรายงานผลตรวจราชการ 
6.3.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ  

1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่ เกี่ยวข้อง       
ตามแบบรายงานการตรวจราชการ โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาส าคัญที่ค้นพบ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ภายใน 7 วัน  หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วยอีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ กองตรวจราชการ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
ของคณะตรวจราชการ จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  

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

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

 2.4) รายงานภาพรวมระดับเขตสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ          
ต่อคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ   

      รอบที่  1 รายงานภาพรวมระดับเขต ภายในเดือนเมษายน 2561 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 6 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   

      รอบที่  2 รายงานภาพรวมระดับ เขตภายในเดือนสิ งหาคม 2561 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานของเขตในรอบ 9 เดือน ร่วมกับข้อค้นพบและประเด็นส าคัญจาก
การตรวจราชการ   

6.3.2 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศ 
1) หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นการตรวจราชการ รวบรวมข้อมูล 

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

กลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพ้ืนที่
ในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญจากการขับเคลื่อน
ระบบตรวจราชการ  

3) กองตรวจราชการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจราชการจากคณะกรรมการก าหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการแต่ละคณะ  วิเคราะห์ประเด็นส าคัญและจัดท าเป็นรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหารเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือพิจารณา  และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวม
ประเทศ รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน 2561  และรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ภายใน
เดือนตุลาคม 2561 เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.3.3 การใหข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่  ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่  

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 
2) ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง  

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 
3) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่า

จ าเป็นต้องแก้ไขระดับนโยบาย จะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพ่ือเสนอให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงต่อไป 

7. ภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
คณะ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพประกอบด้วยหัวข้อ   

1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

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

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ประกอบด้วยหัวข้อ   
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
3.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

คณะ 4  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  ประกอบด้วยหัวข้อ   
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.2 หัวข้อ/ประเด็นอ่ืนๆ (ตามที่ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด)  

8.หน่วยงานเป้าหมายการตรวจราชการ 
8.1 หน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และ

โรงพยาบาลทั่วไป   
8.2 หน่วยรับการตรวจเยี่ยม ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลศูนย์วิชาการ  โรงพยาบาลในสังกัดกรม  และ หรือ หน่วยงานที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พิจารณาตามความเหมาะสม 

9. คณะตรวจราชการ ประกอบด้วย 
9.1  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
9.2 สาธารณสุขนิเทศก์ 
9.3 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ/ผู้นิเทศงานจากกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9.4 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
9.5 กองตรวจราชการท าหน้าที่เลขานุการคณะ 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลเขตสุขภาพนั้น 

10. บทบาทผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจราชการในพื้นที่ 
 10.1 บทบาทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด 

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

เขตสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
1.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ  
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2.2) น าเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการมี
ข้อสงสัยโดยมกีรอบแนวทางการน าเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 

รอบที่ 1 : สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่  และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ภาพรวมจังหวัด 

 รอบที่ 2 : ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 
2.3) รับฟังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปด าเนินการต่อไปในพ้ืนที ่

10.2 บทบาทผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้นิเทศงาน และผู้ร่วมตรวจราชการจากส านักในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

รับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ   

ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพของกองตรวจราชการ 

2) ขั้นการตรวจราชการ 
2.1) ร่วมทีมในการตรวจราชการตามก าหนดการ 
2.2) วิเคราะห์กระบวนการท างานของจังหวัดในการน าแผนสุขภาพจังหวัดไปสู่การปฏิบัติใน

พ้ืนที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
2.3) วิเคราะห์กระบวนการท างานตามกรอบแนวทางการตรวจราชการ และตามประเด็นปัญหา

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

ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพื้นที่ เพ่ือจัดท า
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปน าเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกับ
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ เพ่ือบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจราชการที่

ก าหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่ง ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขต
สุขภาพของกองตรวจราชการเพ่ือสรุปภาพรวมระดับเขต 
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10.3 บทบาทผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการระดับกรม 
 1) ก ากับติดตามงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบบข้อมูล ระบบรายงาน 

รวมทั้งกลไกที่หน่วยงานก าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการตรวจราชการในพ้ืนที่  รวมทั้งเป็นข้อมูล
เพ่ือการก ากับติดตาม และประเมินผลในระดับกรม และระดับกระทรวง   

2) วิ เคราะห์ผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่ รับผิดชอบ เสนอต่อ
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจารณาเป็นรายงานผลการตรวจราชการเป็นภาพรวมประเทศ (รอบ 6 และ 12 เดือน) พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

10.4 บทบาทกลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1-12 ของกองตรวจราชการ 
1) ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 

1.1) ประสานหน่วยรับตรวจและคณะตรวจราชการในเรื่องแผนและก าหนดการตรวจราชการ 
1.2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตสุขภาพ 

และการนัดหมายการเดินทาง กับคณะตรวจราชการและผู้ประสานการตรวจราชการระดับจังหวัด 
1.3) เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ เช่น ข้อมูล

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

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

ราชการกรม/ส านัก เพ่ือรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เป็นประเด็นส าคัญจากการตรวจราชการให้ผู้ตรวจราชการ 
สาธารณสุขนิเทศก์ รับทราบและพิจารณาก่อนแจ้งต่อหน่วยรับการตรวจ 

2.4) สรุปประเด็นการตรวจราชการ และข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้กับหน่วยรับ
ตรวจ โดยบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
3.1) ประสานกับผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม/ส านัก เพ่ือส่งรายงานสรุปผลการตรวจ

ราชการภาพรวมเขต (ตก.2) ในแต่ละรอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.2) รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผลการตรวจราชการ จากผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจราชการ

กรม/ส านัก ให้ครบถ้วนตามแผนการตรวจราชการ เพื่อส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ กองตรวจราชการ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

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

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

3.5) ประสานการรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการในแต่ละ
รอบ  จากหน่วยรับการตรวจราชการแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพ  เพ่ือสรุปรายงานส่งกลุ่มพัฒนาระบบตรวจ
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ราชการ กองตรวจราชการ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และเป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าในการตรวจ
ราชการรอบถัดไป 

11. ระยะเวลาในการตรวจราชการ ตรวจราชการรายรอบปกต ิปีละ 2 รอบได้แก่ 
รอบท่ี 1 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 เพ่ือประเมินสภาพ

ปัญหา แผนแก้ไขปัญหา โครงสร้างระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่างๆ การบริหารจัดการและ
ระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การขับเคลื่อน
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เพ่ือทีมตรวจราชการจะให้การสนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

รอบที่  2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2561 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่              
และข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไป
ปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

12. ผู้รับผิดชอบ 
๑2.๑ ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
๑2.๒ กองตรวจราชการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานตามภารกิจได้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

และนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ  และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
13.2 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ด้วยการประสานความร่วมมือและบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
13.3 ระบบการตรวจราชการทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขต และจังหวัด 
13.4 ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ และลดปัญหาการร้องเรียน 

 

                     



 

 

 

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



คณะ1 คณะ1 คณะ1

ตรวจ Monitor
ราชการ

1 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพทีม่ีการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์ m1
2 2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย กรมอนามัย 1
3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีพฒันาการสมวัย กรมอนามัย 2
4 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียทีอ่ายุ 5 ปี กรมอนามัย 3
5 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100 (survey ทกุ5 ป ี(2564, 

2569,2574,2579)
     KPI proxy ป2ี561: ร้อยละของเด็กทีม่ีความฉลาดทางสติปญัญาต่่ากว่า
เกณฑ์ได้รับการพฒันาและ ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่งเพือ่น่าไปสู่เด็กไทยมี
ระดับสติปญัญาเฉล่ียไม่ต่่ากว่า 100

กรมสุขภาพจิต

m2

6 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน กรมอนามัย m3
7 3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป กรมสุขภาพจิต m4
8 4) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปฟีนัดีไม่มีผุ (cavity free) กรมอนามัย 4
9 5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี กรมอนามัย 5
10 1) ร้อยละของวัยท่างานอายุ 30-44 ป ีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ กรมอนามัย

m5

11 1) ร้อยละของต่าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
 Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

กรมอนามัย
6

12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing กรมการแพทย์ m6

13 1) ร้อยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ (พชอ.) ทีม่ี
คุณภาพ

กองบริหารการ
สาธารณสุข/
ส่านักงานบริหาร
ยุทธศาสตร์สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย

1 1 7

14 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏบิติัการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทมีตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ทีส่ามารถปฏบิติังานได้จริง

กรมควบคุมโรค
2 8

15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักทีเ่ข้าถึงบริการปอ้งกันเอชไอวีและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์เชิงรุก

กรมควบคุมโรค
m7

16 2) ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ปอ้งกันแก้ไขปญัหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้่าดี

กรมควบคุมโรค
m8

17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี กรมควบคุมโรค 9

18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน กรมควบคุมโรค 10

19 3) อัตราผู้ปว่ยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน และความดันโลหติสูง
รายใหม่จากกลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหติสูง

กรมควบคุมโรค
11

PA ปลัด PA ผตร.

สรุปตัวชี้วัดส าคัญในการตรวจราชการและก ากับติดตามในปี 2561 

11

ตัวชี้วัดที่ ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก



ตรวจ Monitor
ราชการ

PA ปลัด PA ผตร.
ตัวชี้วัดที่ ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก

20 1) ร้อยละของผลิตภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั คณะกรรมการ
อาหารและยา m9

21 1) ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพทีไ่ด้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก่าหนด

คณะกรรมการ
อาหารและยา m10

22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก่าหนด

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ m11

23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีพ่ฒันาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital

กรมอนามัย
3 12

24 1) ร้อยละของจังหวัดทีม่ีระบบจัดการปจัจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
อย่างบรูณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กรมอนามัย/
กรมควบคุมโรค m12

รวมคณะ 1 1 3 12 12
คณะ2 คณะ2 คณะ2

25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปดิด่าเนินการในพืน้ที ่(Primary Care 
Cluster)

ส่านักปฐมภมูิและ
หมอครอบครัว 2 4 13

26 1) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงทีค่วบคุมได้ กรมควบคุมโรค m13
28 3)  อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง กรมการแพทย์ 14
29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบรูณา
การ (AMR)

กองบริหารการ
สาธารณสุข/
อย./
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์

5 15

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยนอกเขตสุขภาพลดลง กองบริหารการ
สาธารณสุข 16

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด กรมการแพทย์ m14
32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) กรมการแพทย์

m15

33 1) ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

17

34 1) ร้อยละของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต m16
35 2) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ กรมสุขภาพจิต

m17

36 1) อัตราตายผู้ปว่ยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired

กรมการแพทย์
m18

12



ตรวจ Monitor
ราชการ

PA ปลัด PA ผตร.
ตัวชี้วัดที่ ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก

37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีทมี Capture the fracture
 

กรมการแพทย์
m19

38 1) ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหย้าละลายล่ิมเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ปว่ย STEMI ได้

กรมการแพทย์
18

39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ กรมการแพทย์ 19

40 1) ร้อยละผู้ปว่ยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่่าหนด กรมการแพทย์
m20

43 1) ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ทีม่ีอัตราการลดลงของ eGFR<4 

ml/min/1.73m2/yr

กรมการแพทย์
20

44 1) ร้อยละผู้ปว่ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน

กรมการแพทย์
m21

45 1) อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ยสมองตาย ต่อ 
จ่านวนผู้ปว่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

กรมการแพทย์
21

46 1) ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดทีไ่ด้รับการบ่าบดัรักษา และหยุดเสพต่อเนือ่ง 
(remission)

กรมการแพทย์
22

47 1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่หบ้ริการการดูแลระยะกลาง กรมการแพทย์ m22
48 1) ร้อยละของผู้ปว่ยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery กรมการแพทย์

6 23

50 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บปว่ยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทัง้ที ่ER และ Admit)

กรมการแพทย์

7 24

51 1) อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม่ กรมควบคุมโรค 3 8 25
53 1) จ่านวนเมืองสมุนไพร กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

9 26

PLUS 1 ลดอัตราปว่ยตายโรคปอดบวมในเด็ก( 1 เดือน - 5 ป)ี กบรส. m23
PLUS 2 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเทา่กับ 0 กบรส. m24
PLUS 3 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด(อายุครรภน์้อยกว่า 37สัปดาห)์ ลงร้อยละ 10

จากปงีบประมาณก่อน
กบรส. m25

PLUS 4 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60

กบรส. m26

PLUS 5 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 35 กบรส. m27

PLUS 6 การวิเคราะหส์ถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ.ทีสู่งขึ้นโดยใช้ Robson ten 
group classification

กบรส. m28

รวมคณะ 2 2 6 14 16
13



ตรวจ Monitor
ราชการ

PA ปลัด PA ผตร.
ตัวชี้วัดที่ ตัวชีว้ัดตามยุทธศาสตร(์Functional KPIs)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นเน้นหนัก

คณะ3 คณะ3 คณะ3
56 1)  ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน่าดัชนีความสุขของคนท่างาน 

(Happinometer) ไปใช้
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 27

57 2) อัตราการคงอยู่ของบคุลากรสาธารณสุข (Retention rate) กองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล/
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

4 10 28

60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA

ศูนย์ปราบปราม
การทจุริต 29

61 2) ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ
วัสดุ ทนัตกรรม

กองบริหารการ
สาธารณสุข 30

PLUS ระดับความส่าเร็จองหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด

กลุ่มตรวจสอบ
ภายในระดับ สป. 31

63 1) ระดับความส่าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กพร.สป.
11 32

64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3

กองบริหารการ
สาธารณสุข 12 33

65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ส่านักปฐมภมูิและ
หมอครอบครัว/
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน

13 34

72 1) ร้อยละของหน่วยบริการทีป่ระสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ

5 14 35

รวมคณะ 3 2 5 9 0
TOTAL 5 14 35 28

ตรวจราชการ      Monitor

PLUS คือ 
ไม่อยู่ใน 
80KPIs
กสธ.*

คณะ 1 12 1*proxy
คณะ 2 14 6
คณะ 3 9 1

TOTAL 35 8
หมายเหตุ
1. ตวัชีว้ัดตรวจราชการ 35 ตวั ไมอ่ยู่ในตวัชีว้ัดยุทธศาสตร ์กสธ. 1 ตวั  คือ ตรวจสอบภายใน (คณะ 3)
2. ตวัชีว้ัด Monitor มทีั้งหมด 28 ตวั แตไ่มเ่ป็นตวัชีว้ัดตามยุทธศาสตร ์กสธ. 8 ตวั

12
16
0
28

14
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สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตร ี
     และเด็กปฐมวัย 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจดัการการตั้งครรภเ์สี่ยง และลดปัจจยัเสีย่งอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH) 

กรมอนามัย  
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 

(กรมการแพทย์) 
M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทาง สติปัญญาต่ ากว่า

เกณฑไ์ด้รบัการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน าไปสูเ่ด็กไทยมีระดบัสติปญัญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 100 (กรมสุขภาพจิต) 

M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดสีมส่วน (กรมอนามัย) 
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่

ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจติ) 
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย์) 
M 6 ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี(กรมควบคุมโรค) 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ ( กรมอนามัย) 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก 
 (กรมควบคุมโรค) 

M 9 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกยั (อย.) 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อย.) 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการ
เพื่อสุขภาพผา่นเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมาย

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

กรมอนามัย 

 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดสีมสว่นและส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป ี(ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

กรมอนามัย 

1.2การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
     และวัยรุ่น 
 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผีุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
    1) สร้างการมสี่วนร่วมกับ สพป./ภาคเีครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย 

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

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
         พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการ เจรญิพันธ์ุ 
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคมุก าเนิดกึ่งถาวร 
 
 

กรมอนามัย 
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ตัวช้ีวัด Monitor  

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม 
      ผู้สูงอายุ 
 

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

กรมอนามัย ก าหนด (กรม สบส.) 
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมรีะบบจัดการปัจจัย เสีย่งจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  (กรมอนามัย) 

 
 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
      อ าเภอ 
 

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
(ร้อยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบตัิการแก้ปญัหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจดัแก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ  

         UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนยป์ฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศนูย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวดั 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณโ์รคและภัยสุขภาพ และทีม

ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ 

EOC 

กรมควบคุมโรค 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
   (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

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

กรมควบคุมโรค  

 10. อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการข้อมลู 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ 

Investigation/  information ) 
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community 

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

กรมควบคุมโรค  
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ตัวช้ีวัด Monitor  

 11. อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไมเ่กินร้อยละ 2.40 และ
อัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ≥ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค  

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก  อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา Model Development 

กรมอนามัย  

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบบรกิาร 
      ปฐมภูมิ  

13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  
       (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้งPCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสตูร  

In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภมูิและเวชศาสตร์

ครอบครัว 

ส านักปฐมภมูิและ
ครอบครัว 

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได ้ (กรมควบคุมโรค) 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์) 
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)  (กรมการแพทย์) 
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

(กรมสุขภาพจิต) 
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (กรมสุขภาพจิต) 
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-acquired (กรมการแพทย์) 
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Capture the 

fracture (กรมการแพทย์) 
 

2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบาย 
     ส าคัญ 

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

กรมการแพทย ์
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ตัวช้ีวัด Monitor  

 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1) การวิเคราะหส์ถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุม่เสี่ยง/

กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา 

2) ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

กรมควบคุมโรค M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรมการแพทย์) 

M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  
(กรมการแพทย์) 

M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดบั M และ F ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์) 

M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี) 
(กบรส.) 

M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
เท่ากับ 0 (กบรส.) 

M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน 
(กบรส.) 

M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปาก
ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.) 

M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.) 

M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ. 
ที่สูงข้ึนโดยใช้ Robson ten group classification 
(กบรส.) 

 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมนุไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุม่แกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบยีนผู้ปลูก

สมุนไพร  
4) การส่งเสรมิการผลติและแปรรปูผลติภณัฑ์สมุนไพรใหม้ีคณุภาพและได้

มาตรฐาน GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลติยา ผลติภณัฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 
7) การก าหนดยา ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถาน

บริการทุกระดับ 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

2.3 การพัฒนาระบบบริการ 
     : Health Outcome 

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

กรมการแพทย ์

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง

รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy  : การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง

กรมการแพทย ์
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และการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 

 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

กรมการแพทย ์

     : Service  Outcome 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ

เขตสุขภาพ (Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer: 
CTMO) 

2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

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

ทดแทนไต 

กรมการแพทย ์

 22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน 
      ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

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

2) การบริหารจดัการระบบการรบับริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
 3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ 

กรมการแพทย ์
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harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต 
(regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

 23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง  
      (remission) 

1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด) 

2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่ 

3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน 
HA 

5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

กรมการแพทย ์

 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน รพ. และ รพ.สต. 
2) การพัฒนาการจดัการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)  

กบรส. / อย./ 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

 25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

กบรส. 

 26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด  
     (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิม่เลือด 
3) การให้ยาละลายลิม่เลือด 

กรมการแพทย ์
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4) ระบบการใหค้ าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 
คณะ3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคน 
      ด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
      ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
      น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนา
องค์กร บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
      การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และการก าหนด
แผน/กิจกรรม และด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น  
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคก์ร 
     คุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)  
       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงาน
ในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based :  
EB 1 – EB 11)  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ 
     ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)  
      การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
       หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็น

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม 
ส านักงาน
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รูปธรรม คือ 
  - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
       ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย  
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ   โดยปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 
และหมวด 5 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
 

 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
       หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ  มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเช่ือมโยง  
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
       การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ 5 ดาว 
5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี  

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
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ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
       มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
 ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป    เท่ากับ 5 ดาว   

สาธารณสุข 
 

 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
     (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
     ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทาง
เงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
      การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561   

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

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

คณะ4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรฐัมนตรี 
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
      ทางถนน 
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
      และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 
      ภายในประเทศ  

  
   จะแจ้งภายหลังจากส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว 

  

 



 

 

 

กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1-4 

 
 
 



 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

 

 

กรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 

ส านักสุขภาพดีวิถีไทย สป. 
กองบริหารการสาธารณสุข 

กองตรวจราชการ 

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 



 

 

ประเด็นและตัวชีว้ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และการจัดการสุขภาพ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 1.  อัตราส่วนการตายมารดาไทย (Outcome Indicator) 
Process Indicator ที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามตาม Small Success 

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

 
สถานการณ ์

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาอัตราส่วนการตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ 
จากการส ารวจของส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ปี พ.ศ.2547,  2549, 2551, 2556 และ
2559 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 44.5 , 41.6, 38.5, 31.2 และ24.06 
ตามล าดับ และจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบ 2 ประจ าปี 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 
มิถุนายน 2560) พบว่าสถานการณ์มารดาตายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 มีรายงาน
มารดาตาย จ านวน 88 ราย คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 23.75 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) แสดงให้เห็นว่า สถานการณ์มารดาตายในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราส่วนการตาย
มารดาในช่วงเวลาเดียวของปี 2559 ซึ่งมีอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 24.06 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
โดยมีเขตบริการสุขภาพที่ 5, 6, 7, 8, 9, และ 10  ผ่านค่าเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข เมื่อพิจารณา
สาเหตุการตายของมารดาส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ได้แก่ 
ภาวะ PPH และ PIH  อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่น โรคหัวใจ ,  
Sepsis, HIV เป็นต้น จึงต้องมุ่งเน้นการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาเพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการดูแล
มารดาตั้งครรภ์และหลังคลอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทาง
อายุรกรรมและการจัดการรายบุคคลและทบทวนระบบการดูแลรักษาในระหว่างการคลอดและหลังคลอด 

ส าหรับผลการจัดบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กพบว่า โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กจ านวน 616 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 706 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.25 นอกจากนี้
งานบริการฝากครรภ์คุณภาพ ได้แก่การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์และ
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ไม่เกินร้อยละ 20) คือร้อยละ 65.18 และ ร้อยละ 16.61 ตามล าดับ ( ซึ่งผลงานดีกว่าการรายงานตรวจ
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ราชการรอบ 2  ปี พ.ศ.2559 ทั้งสองตัวชี้วัด)  แต่ก็ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ 5 ครั้ง
และการดูแลหลังคลอดครบ 3  ครั้ง ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 60 และ ร้อยละ 65 ) คือ ร้อยละ 
52.94 และ 47.89 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรมอนามัยได้มีตัวชี้วัด
กระบวนการในประเด็นการแก้ไขปัญหามารดาตายระดับจังหวัด คือ จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
การตายมารดาในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 พบว่า โดยภาพรวมสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100  ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจังหวัดจะสามารถด าเนินการได้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ 1) มี
คณะกรรมการ MCH board  2)  มีการด าเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 3) มีการจัดโซนนิ่ง
และระบบส่งต่อ 4) มีการสืบสวนสาเหตุการตาย และ 5) รวบรวม วิเคราะห์และส่งกลับ  แต่เมื่อน าเงื่อนไขผล
การด าเนนิงานของจังหวัดในการลดอัตราการตายมารดาให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เทียบกับปี พ.ศ.2559 
พบว่ามีหลายจังหวัดที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง  
3. การสร้างภาคีเครือข่าย     
4. ระบบบริการที่มีคุณภาพ  
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

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

 
 
 

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

1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดา 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันการตาย
มารดา 
3.มีการประชุม MCH board เพื่อออกมาตรการ /
แนวทางการขับขับเคลื่อน เพื่อการป้องกันและลด
การตายมารดา และถ่ายทอดสูผู่้ปฎิบัต ิ
4. สนับสนุน/ผลักดัน ให้หน่วยบรกิารภายในพื้นที่
ขับขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวมาตรการ/
แนวทาง และให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน 
5.มีระบบเฝ้าระวังมารดาตายระดบัจังหวัด /เขต 
เพื่อจัดการแก้ปญัหาและพัฒนางาน  โดยมทีีม
ช่วยเหลือด้านวิชาการและบริหารจัดการ   
6. มีการบริหารจัดการระบบเพื่อป้องกันการตาย
มารดา  
 
 
 

1.ผลการวเิคราะห์สถานการณ์การ
ตายมารดาปญัหาอุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 
2.มีมาตรการ /แนวทางการขับ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อการ
ป้องกันและลดการตายมารดา  
 -มกีารจัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการระบบส่งต่อช่วยเหลือ
มารดาเสีย่ง 
 -มSีtanding Orderในโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่งเพื่อป้องกันมารดาตาย
จากสาเหตุการตกเลือดและความดัน
โลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ ์
3.มีกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อม
ทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
และมาตรการในการป้องกันการตาย
มารดาสูผู่้ปฎิบัต ิ
4.มีระบบเฝ้าระวังการตายมารดา
ทุกจังหวัด และรายงานจ านวน
มารดาตายรายเดือนแก่กรมอนามยั 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปัจจยัเสีย่ง 

สื่อสาร
ความรู้เพื่อ
สร้างความ
ตระหนักรู้
แก่หญิง
ตั้งครรภ์
และ
ครอบครัว 

1.สร้างความ
ตระหนักรู้แก่หญิง
ตั้งครรภ์และ
ครอบครัวผา่น
กระบวนการโรงเรยีน
พ่อแม่  
และใช้สมดุบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
2.สนับสนุนให้หญิง
ตั้งครรภ์เข้าถึง
นวัตกรรมการสื่อสาร
สองทางเพื่อสร้าง
กระแสความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และเปดิ
โอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการความเสีย่งของ
ตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

1.หน่วยบริการทุกระดับ มีและใช้แผนการสอน ที่
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจใหพ้่อ แม่เข้าร่วม
กระบวนการโรงเรยีนพ่อแม่ ในการสรา้งพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด 
ทราบถึงความผดิปกติที่ต้องมาพบแพทย์ทันที  โดย
การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
2.หน่วยบริการสนับสนุนการใช้โปรแกรมสื่อสาร 
ของหญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro) 
3.มีการสื่อสารความรูผ้่านสื่อตา่งๆ 

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

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การสร้างภาคเีครือข่าย     

เพื่อการ 
บูรณาการ
งานอนามัย
แม่และเด็ก
ร่วมกับ
ภาคี
เครือข่าย   

สร้างการมีส่วนร่วม
และเสรมิพลังภาคี
เครือข่าย 

1.ประชุม MCH board เพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง เช่นจัดประชุม
สัญจรมอบจังหวัด  ในพื้นที ่แลกเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าภาพเพื่อสร้างความตื่นตัว, ประชุม MCH 
conference เป็นต้น 
2. ใช้กลไก MCH Board ขับเคลือ่นงานอนามัย
แม่และเด็กโดยบูรณาการงานกับ Service Plan 
และเชื่อมโยงกับ พชอ.เพื่อให้เห็นปัญหาและ
ก าหนดแนวทางการท างานร่วมกนั 
3.มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 
4.ประเมินรับรองมาตรฐานอนามยัแม่และเด็ก 
5.ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่ง
ฝากท้องทันที และแนะน ากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ
เหล็ก โฟลิค เริม่ที่ไตรมาสแรก 
6. สร้างการมสี่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น อสม. และภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการ 
 - ค้นหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแล

1.มีรายงานการประชุม MCH 
board 
2.มีการประชุมสืบสวนการตาย
มารดาระดับเขต   
3.มีแผนติดตามเยี่ยมเสริมพลัง/
นิเทศงาน/แผนการประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาลผา่นมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็ก ท่ีชัดเจน 
4.ร้อยละ70ของโรงพยาบาล ผ่าน
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
5.ร้อยละ60หญิงตั้งครรภฝ์ากครรภ์
ครั้งแรกเมื่ออายคุรรภ์ ≤ 12 
สัปดาห ์
6.ร้อยละของหญิงหลังคลอดไดร้ับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ ์
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดโดยเฉพาะในรายที่มี
ความเสีย่ง  
- ส่งเสริมหญิงตั้งครรภด์้านโภชนาการ เช่นไดร้ับ
อาหารครบถ้วน เพียงพอ ไมห่วานมันเค็มจดั ตาม
หลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสรมิ
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญงิตั้งครรภ ์

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

 

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

1.หน่วยบริการฯทุกระดับใช้แนวทางการดูแลสตรี
ตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัย
โลกในบริบทประเทศไทยและการคลอดคณุภาพ  
2.การคดักรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ ์
3.การคดักรองความเสี่ยงในห้องคลอด 
4.การฝึกปฏิบตัิเช่นการช่วยฟ้ืนคนืชีพ การท า
คลอดตดิไหล่  ท าคลอดท่าก้น เปน็ต้น 
5.ระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเพื่อการดูแลตาม
ตามแนวทางคัดกรองความเสีย่งอย่างถูกต้องและ
ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการสือ่สารและการ
ส่งต่อที่รวดเร็วทั้งการวินิจฉัย การส่งต่อ และการ
รักษา 
6.มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันการ
เกิด 3D :  Delay Detection,  
Delay Decision, Delay Refer 
7.มีคูม่ือ/แนวทางในการป้องกันการตายมารดา
จากการตกเลือดและความดันโลหติสูง 

1.ร้อยละห้องคลอดคณุภาพ 
2.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการ
ดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ ์
3.ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุการตกเลือดลดลงจากปี 
2560   
4. ร้อยละ 30 ของการตายมารดา
จากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก  ปี 2560   
5. หญิงตั้งครรภ์มภีาวะโลหติจาง
น้อยกว่าร้อยละ 16 
6.ร้อยละของจังหวัดที่ใช้โปรแกรม
สื่อสารสองทาง (Rapid Pro) 
 
 

 
Small Success 

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

1. มีแผนการประชา สัมพันธ์ 
สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว โภชนาการ  ภาวะ
เสี่ยงฯ   
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ 
เกี่ยวข้องให้มีองค์ความรู้และ 
ทักษะในการด าเนินงาน  
3. ส่งเสริมใหห้ญิงตั้งครรภ์ สามี 
หรือญาตเิข้าร่วมกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ ให้ความรู้ ฝึก
ทักษะ สร้างพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และ
หลังคลอด ทราบถึงความ
ผิดปกติทีต่้องมาพบแพทย์ทันที  

1. มีการประชุมสืบสวนการ
ตายมารดาระดับเขต   
2. การประชาสมัพันธ์ สื่อ
ท้องถิ่น สื่อบุคคล เน้น เรื่อง
ฝากท้องเร็ว และการสื่อสาร
ความรูผ้่านสื่อตา่งๆ 
3. การก ากับติดตามเยีย่ม
เสรมิพลัง /นิเทศงาน/ การ
ประเมินมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็กและมี
รายงานผลการเยี่ยมเสริม
พลังพลังและส่งคืนข้อมูล 
4. หน่วยบริการสนับสนุน
การใช้โปรแกรมสื่อสารของ

1. อัตราส่วนการตาย
มารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อ
แสนการเกดิมีชีพ 
2. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุการ
ตกเลือดลดลงจากปี 
2560   
3. ร้อยละ 30 ของการ
ตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์ลดลงจาก ปี 
2560   
4. ร้อยละสถานบริการ
สุขภาพท่ีมีการคลอด
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สูงในหญิงตั้งครรภ ์
3. มีแผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมท้ังมีการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการและมาตรการใน
การป้องกันการตายมารดาสู่
ผู้ปฎิบัต ิ
4. มีระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดาทุกจังหวดั 
และรายงานจ านวนมารดาตาย
รายเดือนแก่กรมอนามยั 
5. สนับสนุนให้หน่วยบริการ
พัฒนาคุณภาพบริการตาม
มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 

โดยการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก  
4. ประชุมคณะกรรมการ MCH 
board อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
ละมรีายงานการประชุม 
5. พัฒนาระบบบิการตาม
มาตรฐานบริการงานอนามัยแม่
และเด็กและใหห้น่วยบริการ
ประเมินตนเองและส่งผลการ
ประเมินมายังกรมอนามัยเพื่อรับ
การสุ่มประเมิน 
 

หญิงตั้งครรภ์ (Rapid Pro) 
 

มาตรฐาน   
5. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 
สัปดาห ์
6. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับการดูแลก่อนคลอด 
5 ครั้ง ตามเกณฑค์ุณภาพ 
7. หญิงตั้งครรภม์ีภาวะ
โลหิตจางไมเ่กิน ร้อยละ 
16 
8. ร้อยละของหญิงหลัง
คลอดได้รับการดูแลครบ 
3 ครั้งตามเกณฑ ์
9. ร้อยละ 70
โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก  
10.  ร้อยละจังหวดัที่ใช้
โปรแกรม RapidPro 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักส่งเสริมสุขภาพ   กรมอนามัย  
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
-พญ.พิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์   ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่

อนามัยแม่และเด็ก 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

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

นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน   ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

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

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

ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

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

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

ยุทธศาสตร์/ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. ส่งเสริมสุขภาพประชากร ๕ กลุ่มวัย  
๒. ส่งเสริมการเกดิและเติบโตคณุภาพ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกดิรอด แมป่ลอดภัย 

ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 42 
วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิด
ความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
การเยี่ยมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มก าลังในการด าเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการ
นิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ 

๒. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และ
การคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลที่เกิดกรณแีม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน 24 ช่ัวโมง  สสจ.รายงานศูนย์อนามัยภายใน
7 วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

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

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 

การรายงานข้อมลู ทุกเดือน 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ส านักส่งเสรมิ
สุขภาพ กรมอนามัย 

อัตราส่วนการตาย
มารดาต่อการเกดิ
มีชีพ 100,000 

คน 

24.23 24.26 23.75 
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เกณฑ์การประเมิน :  

 

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

   ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

วิธีการประเมินผล :  กรมอนามัย น าข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วนการ
ตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ามี) 
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคณุภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  

hospital ) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

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

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

 

mailto:pimolphantang@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 2. ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย (Outcome Indicator) 

สถานการณ ์
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ในเวลา ๑๘ ปีที่ผ่านมามีปัญหา เมื่อพบว่าเด็กปฐมวัยร้อยละ 

๓๐ มีพัฒนาการล่าช้า ผลการคัดกรองพัฒนาการในช่วงรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเดือนกรกฎาคม 
พบว่า ในปี ๒๕๖๐ ความครอบคลุมการคัดกรอง ร้อยละ ๙๔.๙ พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๒๔.๑ แต่จาก
ข้อมูลจากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลดังตารางด้านล่าง 

ภาพรวมทั่วประเทศจากผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ 
 เขต ความครอบคลุม (ร้อยละ) สงสัยล่าช้า (ร้อยละ) ติดตาม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ๙๐ ๒๐ ๑๐๐ 
รณรงค์ ปี ๒๕๖๐ ๙๔.๙ ๒๑.๕ - 

สุ่มส ารวจ ปี ๒๕๖๐ - ๒๔.๑ - 
รวมทั่วประเทศ 

**ข้อมูลจาก HDC              
ปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๘๐.๕ ๑๖.๐ ๗๓.๓ 

สถานการณ์แยกรายเขต 
เขต ความครอบคลุม (ร้อยละ) สงสัยล่าช้า (ร้อยละ) ติดตาม (ร้อยละ) 
๑ ๘๐.๘ ๑๖.๔ ๗๔.๓ 

๒ ๘๕.๐ ๑๗.๑ ๗๗.๐ 

๓ ๗๕.๓ ๑๑.๕ ๖๓.๙ 

๔ ๗๓.๑ ๗.๖ ๕๘.๒ 

๕ ๘๐.๒ ๑๗.๗ ๗๗.๓ 

๖ ๗๗.๓ ๑๐.๑ ๖๕.๑ 

๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๘๖.๗ 

๘ ๗๘.๒ ๑๑.๔ ๖๐.๙ 
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เขต ความครอบคลุม (ร้อยละ) สงสัยล่าช้า (ร้อยละ) ติดตาม (ร้อยละ) 
๙ ๘๔.๔ ๑๔.๕ ๘๓.๗ 

๑๐ ๗๙.๐ ๑๙.๙ ๗๓.๑ 

๑๑ ๗๐.๘ ๒๒.๐ ๗๒.๙ 

๑๒ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๘๖.๒ 

**ข้อมูลจาก HDCปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

๑. ร้อยละของความครอบคลุม : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นความครอบคลุมในเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้ง
ด้านสุขภาพและสังคม 

๒. ร้อยละของสงสัยล่าช้า : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการสร้างสมรรถนะ/ศักยภาพและเสริม
ก าลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

๓. ร้อยละของการติดตาม : ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรเน้นการติดตามให้ครอบคลุมเด็กสงสัยล่าช้าทุกคน 
 

เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑.ร้อยละของความครอบคลุม  
ความครอบคลุม 
อย่างน้อย  
ร้อยละ ๙๐ 

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

๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
MCH Board ในเรื่อง 
- การน าเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวยัพร้อม
ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องตัวช้ีวัด
ความครอบคลุม สงสัยลา่ช้า 
ติดตาม) 
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม  
๒. มีแผนงานและผลงานการมี
ส่ วนร่ วม  ภาครั ฐ  เ อกชน 
ชุมชน เช่น แผนงานบูรณา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
รณรงค์ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาความ

- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม 
- ร้อยละความครอบคลมุการคดั
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ความส าคญัต่อการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 
- ร้อยละความครอบคลุมการคัด
กรองอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ครอบคลมุการคดักรองใน
พื้นที ่เช่น สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ การรณรงค์  

 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒.ร้อยละของพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ร้อยละของ
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

๑. ใช้กลไกในพ้ืนท่ี 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager 
- สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี/ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) 
- เยี่ยมเสริมพลังโครงการเฉลมิพระ
เกียรตฯิ 
๒.ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น  

- ติดตามการกระจายช่อง
ทางการเข้าถึงคู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ฉบับท่ีม ีQR 
Code และ Clip VDO 
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
- เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพการคดักรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
และมีความเข้าใจมากข้ึน 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาการค้นหา
เด็กสงสยัล่าช้าในพื้นที ่เช่น 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ และ
พัฒนาศักยภาพการคดักรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM
ของบุคลากร 

- เจ้าหน้าท่ี/ครูพี่เลี้ยงมคีวาม
เข้าใจและปฏิบัติงานในการ
ค้นหาเด็กสงสัยล่าช้าเพิ่มขึ้น  
- ร้อยละของเด็กพัฒนาการ
สงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ 
 
 
 

 

 

 

 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.ร้อยละของการกระตุ้นติดตาม 
 ๑. ใช้กลไกในพ้ืนท่ี 

- คณะอนุกรรมการพัฒนา เด็ ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.)  
- MCH Board ผ่าน Child Project 
Manager 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ใน
เรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและ
ติดตาม เด็ กสงสั ยล่ า ช้ ากลับมา
ประเมินซ้ า ภายใน ๓๐ วัน 
๒. สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชน  
 

๑. ติดตามการเข้าร่วมประชุม
ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ 
MCH Board ในเรื่อง 
- การน าเสนอประเด็น
พัฒนาการเด็กปฐมวยัพร้อม
ข้อเสนอแนะ (ในเรื่องการ
กระตุ้นพัฒนาการโดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้า) 
- ความถี่การเข้าร่วมประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุม . 

- มีความร่วมมือของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board อย่างเป็น
รูปธรรม 
- ร้อยละของการกระตุ้น
ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐ 
- พ่อแม่ ผู้ปกครองตระหนัก
และให้ความส าคัญต่อการ
กระตุ้นพัฒนาการและพาเด็ก
กลับมาประเมินซ้ า  ภายใน 
๓๐ วัน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
๓. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 

๒. มีแผนงานและผลงานการมี
ส่ วนร่ วม  ภาครั ฐ  เ อกชน 
ชุมชน เช่น แผนงานบูรณา
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การ
รณรงค์ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
- ถ้ามี ควรเสริมพลังและเน้น
การใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาการกระตุ้น
พัฒนาการและติดตามเด็ก
สงสัยล่าช้าในพื้นที ่เช่น การ
อ านวยความสะดวกในการ
กลับมาประเมินซ้ า  

- ร้อยละของการกระตุ้น
ติดตาม ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย..(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))* 
*ปรับแก้ไข template ค่าเป้าหมาย จากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๘๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
Small Success 

๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 
๑. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
(ในเรื่องตัวช้ีวัดความครอบคลุม 
สงสัยล่าช้า ติดตาม) 
๒. มแีผนการขับเคลื่อนส่งเสรมิ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย ผา่นกลไกระดับพื้นท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน เช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การรณรงค์ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
๓. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ท้ัง
เรื่องความครอบคลุมการคัด
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยลา่ช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ การรณรงค์ 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. มีการขับเคลื่อนตามแผน
ฯและก ากับติดตามให้ได้ตาม
เป้าหมาย ๖ เดือน * 
 
 
 
 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯใหไ้ด้
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ
ส่งคืนข้อมูลแก่พ้ืนท่ี 
 
 
 
๓. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯใหไ้ด้
เป้าหมาย ๙ เดือน   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. สรปุผลการด าเนินงาน
และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 
๓. ด าเนินงานครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในแผน  
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๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ศักยภาพการคดักรอง
พัฒนาการโดยใช้คู่มือDSPM 
ของบุคลากร และการอ านวย
ความสะดวกในการกลบัมา
ประเมินซ้ า 
๔. มีแผนการกระจายคูม่ือเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ฉบับท่ีม ีQR 
Code และ Clip VDO  
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
และแบบส ารวจการใช้ DSPM 
Online ให้ทั่วถึง  
๕. มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM 
มากขึ้น 
 
 
๖. สื่อสารประชาสมัพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวยั ผ่าน
ช่องทาง Website, Social 
media เพื่อใหบุ้คลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและน าไป
ปฏิบัติได ้
๗. ช้ีแจงท าความเข้าใจให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ  “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๐” 
 

 
 
 
 
 
๔. มีการกระจายคู่มือฯและ
แบบส ารวจการใช้ DSPM 
Online ให้ท่ัวถึง  
 
 
 
 
 
๕. ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
๖. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์องค์ความรู้
และแนวทางปฏิบัติในเรื่อง 
พัฒนาการสมวัย ฯ ที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่  
 
 
๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
จัดบริการตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๘. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย                
๖ เดือน * 
 
 

 
 
 
 
 
๔. ตรวจสอบ ก ากับ
ติดตามการกระจายคู่มือฯ
และแบบส ารวจการใช้ 
DSPM Online ให้ท่ัวถึง  
 
 
 
 
๕. ก ากับติดตาม
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรฯ 
 
 
 
 
๖. ประเมินผลเพื่อพัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ฯ 
 
 
 
 
 
๗. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก
ใหป้ระเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ 
๘. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย             
๙ เดือน *  
 
 
 

 
 
 
 
 
๔. สรปุผลการส ารวจการใช้
และความต้องการDSPM 
ร่วมกับจัดท าแผนขอ
สนับสนุนการกระจายคู่มือฯ
ปีต่อไป 
 
 
 
๕. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้
พ่อแม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือ
DSPM มากขึ้นและสรุปผล
การด าเนินงาน เพื่อพัฒนา
จัดท าแผนในปีถัดไป 
๖. บุคลากรและพ่อแม่ 
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักและสามารถ
ปฏิบัติในเรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 
 
 
๗. ศูนย์เด็กเล็กจัดบริการ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อยร้อยละ๗๐ 
๘. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือน ได้รับการคดั
กรองพัฒนาการ ร้อยละ ๙๐ 
๙. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือน พบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ๒๐ 
๑๐. เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ 
และ ๔๒ เดือนที่พบ
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๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับ
การกระตุ้นและติดตาม
กลับมาประเมินพัฒนาการ
ซ้ าภายใน ๓๐ วัน ร้อยละ 
๑๐๐ 

 
ตารางเป้าหมายการด าเนินงาน ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า และติดตาม รอบ ๖ เดือนและ ๙ เดือน 

เขต เป้าหมาย ๖ เดือน เป้าหมาย ๙ เดือน 
ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตาม ความครอบคลุม สงสัยล่าช้า ติดตาม 

๑ ๘๓.๖ ๑๗.๕ ๘๒.๐ ๘๖.๓ ๑๘.๖ ๙๒.๘ 

๒ ๘๖.๕ ๑๘.๐ ๘๓.๙ ๘๘.๐ ๑๘.๘ ๙๓.๖ 

๓ ๗๙.๗ ๑๔.๑ ๗๔.๗ ๘๔.๑ ๑๖.๖ ๘๙.๙ 

๔ ๗๘.๒ ๑๑.๓ ๗๐.๘ ๘๓.๒ ๑๕.๐ ๘๘.๓ 

๕ ๘๓.๒ ๑๘.๔ ๘๔.๑ ๘๖.๑ ๑๙.๑ ๙๓.๖ 

๖ ๘๑.๑ ๑๓.๑ ๗๕.๖ ๘๔.๙ ๑๖.๐ ๙๐.๒ 

๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๙๐.๗ ๙๑.๑ ๒๓.๓ ๙๖.๓ 

๘ ๘๑.๗ ๑๓.๙ ๗๒.๖ ๘๕.๓ ๑๖.๕ ๘๙.๐ 

๙ ๘๖.๑ ๑๖.๑ ๘๘.๖ ๘๗.๘ ๑๗.๘ ๙๕.๔ 

๑๐ ๘๒.๓ ๑๙.๙ ๘๑.๒ ๘๕.๖ ๒๐.๐ ๙๒.๕ 

๑๑ ๗๖.๕ ๒๒.๐ ๘๑.๐ ๘๒.๓ ๒๒.๐ ๙๒.๔ 

๑๒ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๙๐.๓ ๙๐.๙ ๒๐.๗ ๙๖.๑ 

 

หมายเหตุ จากตารางเป้าหมายความครอบคลุม สงสัยล่าช้า และติดตาม  
* รอบ ๖ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๓๐ จากผลงานปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑ 
* รอบ ๙ เดือนดีขึ้น ร้อยละ ๖๐ จากผลงานปี ๒๕๖๐ สู่ ๒๕๖๑ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย โดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและส านักส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

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

นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ต าแหน่ง. ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

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

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ระดับการวัดผล จังหวัด  
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ชื่อตัวชี้วัด proxy : 1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก 

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

ค านิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
- การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลมุของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาทีม่ีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนท่ี (Type1 มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
- เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที 
(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
- เด็กพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคดักรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไมค่รบ 5 ด้าน เฉพาะ
กลุ่มที่แนะน าให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
- เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการ
ติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน
ภายใน 30 วัน (1B260) 
- เด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง เดก็ท่ีได้รับตรวจคดักรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไมผ่่านครบ 5 ด้าน ใน
การตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งท่ี 2 (1B202, 1B212, 1B222, 1B232, 
1B242) 
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เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั 
ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

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

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

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

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 
เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
(ตรวจครั้งแรก) และได้รับการตดิตาม ภายใน 30 วัน 

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กเจรญิเติบโต พัฒนาการสมวยั พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย  
2. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพของหน่วยบริการทุก

ระดับ 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดเูด็กอย่างมีคณุภาพ  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอก
เขต) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจ
คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมลู 3 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่
ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สง่เสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

รายการข้อมลู 4 D = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่
สงสัยล่าช้าส่งต่อทันที (1B262) (เด็กท่ีพัฒนาการลา่ช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน)  

รายการข้อมลู 5 E = จ านวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ท้ัง
เด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคดักรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมลูที่ 6 F = จ านวนเด็ก 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับตรวจคดักรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคดักรอง ผ่านครบ 5 ด้าน 
ในการตรวจคดักรองพัฒนาการครัง้แรก รวมกับเด็กท่ีพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและไดร้ับ
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การติดตามใหไ้ด้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ าแล้วผลการประเมิน ผา่นครบ 5 
ด้านภายใน 30 วัน (1B260) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดร้ับการคดักรองพัฒนาการเด็ก 
(ความครอบคลมุ) 

=   
 

 
     

2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดร้ับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)  

=   
   

 
     

3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ไดร้ับการคดักรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และได้รับการตดิตาม ภายใน 30 วัน 

=   
 

 
     

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย 

=   
 

 
     

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (ไม่สะสม) 
เกณฑ์การประเมินปี 2561-2564 : ก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเรจ็ 4 ตัวช้ีวัดดังนี้  
ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 

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

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

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

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

ตัวชึ้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสยัล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) และได้รับการตดิตาม ภายใน 30 วัน ไม่น้อยกว่า 

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

 
มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
    1.ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ความครอบคลุม) ร้อยละ 90 
       1.1 ใช้กลไกในพ้ืนที่ 
           - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
           - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
           - MCH Board ผ่าน Child Project Manager  
           ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และจัดบริการที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงบริการเท่าเทียม 
       1.2 สร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน  
       1.3. ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
            เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 
    2.ร้อยละของพัฒนาการสงสยัล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 



41 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

      2.1 ใช้กลไกในพ้ืนที่ 
         - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
         - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
         - MCH Board ผ่าน Child Project Manager 
         - สนับสนุนในการพัฒนาศกัยภาพเจ้าหนา้ที/่ครูพี่เลี้ยง และพ่อแม่ ผู้ปกครองในการใช้คู่มือเฝา้ระวัง 
           และส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) 
         - เยี่ยมเสรมิพลังโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
       2.2 ประสานแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมพฒันาการเด็ก  
           เช่น สปสช., สสส. เป็นต้น 
     3.ร้อยละของเการตรวจคัดกรองสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ 
         3.1 ใช้กลไกในพ้ืนที่ 
         - คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
         - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  
         - MCH Board ผ่าน Child Project Manager 
           ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ในเรื่อง การกระตุ้นพัฒนาการและติดตามเด็กสงสัยล่าช้า กลับมาประเมินซ้ า ภายใน ๓๐ วัน 
Small Success : 

3เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เชตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท. 
1. เข้าร่วมประชุมของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) และ
MCH Board ในเรื่องพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยพร้อมข้อเสนอแนะ 
(ในเรื่องตัวช้ีวัดความครอบคลุม 
สงสัยล่าช้า ติดตาม) 
2. มีแผนการขับเคลื่อนส่งเสรมิ
เด็กอายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการ
สมวัย ผา่นกลไกระดับพื้นท่ี 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน เช่น แผนงาน
บูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
การรณรงค์ในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
3. งบประมาณจากทุกแหล่งทุน 
ควรเน้นการใช้เงินทุนให้ตรงกับ
สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ท้ัง
เรื่องความครอบคลุมการคัด
กรอง ค้นหาเด็กสงสัยลา่ช้าและ
กระตุ้นติดตาม เช่น สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ การรณรงค์ 
จัดหาคู่มือ/อุปกรณ์ พัฒนา
ศักยภาพการคดักรอง

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯใหไ้ด้
เป้าหมาย ๙ เดือน * และ
ส่งคืนข้อมูลแก่พ้ืนท่ี 
 
 
 
3. ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯใหไ้ด้
เป้าหมาย ๙ เดือน   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนางานต่อไป 
 
 
 
3. ด าเนินงาน
ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ในแผน  
 
 
 
 
 



42 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

พัฒนาการโดยใช้คู่มือ DSPM 
ของบุคลากร และการอ านวย
ความสะดวกในการกลบัมา
ประเมินซ้ า 
4. มีแผนการกระจายคูม่ือเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย(DSPM) ฉบับท่ีมี QR 
Code และ Clip VDO  
       - ฉบับ Paper 
       - ฉบับ E- Book  
และแบบส ารวจการใช้ DSPM 
Online ให้ท่ัวถึง  
5. มีแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองใช้คู่มือDSPM 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
6. สื่อสารประชาสมัพันธ์องค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติใน
เรื่อง พัฒนาการสมวยั ผ่าน
ช่องทาง Website, Social 
media เพื่อให้บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักและน าไป
ปฏิบัติได ้
7. ช้ีแจงท าความเข้าใจให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์
เด็กเล็กรับทราบ “มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2560” 
 

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

 
 
 
 
4. ตรวจสอบ ก ากับตดิตาม
การกระจายคู่มือฯและแบบ
ส ารวจการใช้ DSPM Online 
ให้ท่ัวถึง  
 
 
 
 
5. ก ากับติดตามขบัเคลื่อน
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ประเมนิผลเพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสารประชาสมัพันธ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
7. สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กให้
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
8. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมาย             
9 เดือน *  
 

 
 
 
 
4. สรุปผลการ
ส ารวจการใช้และ
ความต้องการ 
DSPM ร่วมกับจดัท า
แผนขอสนับสนุน
การกระจายคู่มือฯปี
ต่อไป 
 
5. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
การใช้คู่มือ DSPM 
อย่างเข้าใจและ
ส่งเสริมให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครองใช้คู่มือ
DSPM มากขึ้นและ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อ
พัฒนาจัดท าแผนใน
ปีถัดไป 
6. บุคลากรและพ่อ
แม่ ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักและ
สามารถปฏิบัติใน
เรื่อง การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
7. ศูนย์เด็กเล็ก
จัดบริการตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
และมีการประเมิน
ตนเองอย่างน้อย 
ร้อยละ ๗๐ 
8. เด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน 
ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการ ร้อยละ 90 
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9. เด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้ง
แรก) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20  
10. เด็กอายุ 9, 
18, 30 และ 42 
เดือนที่พบ
พัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ไดร้ับการ
กระตุ้นและตดิตาม
กลับมาประเมิน
พัฒนาการซ้ าภายใน 
30 วัน ร้อยละ 
100 

 

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

เอกสารสนับสนุน :  1. ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
3. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเร่งรดั ประจ าโรงพยาบาล  
4. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิป

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

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด Baseline  หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

80.5 ร้อยละ ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู 80.5 

2.ร้อยละเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการและพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า **(HDC 2560)  

16.0 ร้อยละ ไม่มีข้อมลู 12.0 16.0 

3. ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการติดตาม* 
(HDC 2560) 

73.3 ร้อยละ ไม่มีข้อมลู 57.0 73.3 

4.ร้อยละของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย*
(HDC 2560) 
 

95.8 ร้อยละ ไม่มีข้อมลู 90.6 95.8 
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*ผลงาน HDC ตค 2559 – กย 2560 ณ. 12 พย.2560 
หมายเหตุ :การตั้งค่าเป้าหมายปี 2561 ท่ีร้อยละ 85 คิดจากข้อมลูทางวิชาการ พบว่า 
1. เด็กที่มโีรคพัฒนาการล่าช้า (Developmental Disabilities) มีค่าประมาณอยู่ท่ี ร้อยละ 3.5 - 24.0 (โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบท่ีร้อยละ 13.9 และประเทศอิสราเอลพบที่ร้อยละ 8.9 ) 
2. มีรายงานการพบเด็กที่มีโรคพฒันาการล่าช้า (Developmental Disabilities) เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 12 ปี (1997-2008) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.1 ประเทศไต้หวันพบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20.0  
ดังนั้นการตั้งค่าเป้าหมายเด็กท่ีมีพฒันาการสมวยัที่ ร้อยละ 85 จึงเป็นค่าเฉลี่ยที่อ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว 

 

 

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

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์           หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเดก็ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590 4426  โทรสาร :  02 – 590 4427 
   E-mail : pimolphan.t@anamai.mail.go.th 
2. นายแพทย์ธีรชัย    บุญยะลีพรรณ   รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
(Outcome Indicator) 

สถานการณ ์
จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ปี 2560 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 49.8 ซึ่งยังต่ ากว่าค่า

เป้าหมายปี 2560 (ร้อยละ 51) โดยเขตสุภาพที่มีค่าร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เกินค่าเป้าหมาย คือ 
เขตสุขภาพที่6, 7, 9 ส าหรับส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 110 เซนติเมตร หญิง 109.4 เซนติเมตร ซึ่ง
เป้าหมายในปี 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร  

                

 
     ที่มา: รายงาน HDC ณ วันท่ี 9 พย.60 

ปัจจัยที่ท าให้เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยต่ ากว่าเป้าหมายนั้น มีสาเหตุโดยตรง
มาจาก 

1. การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุมทุกคน จาก
รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ปี พ.ศ.2560 พบความครอบคลุมร้อยละ 79.5 ภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 16.99  

2. การบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม จากรายงานการส ารวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2546 พบหญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหารกลุ่มข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ 
และนม  ไม่เพียงพอ น้ าหนักหญิงตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้นน้อย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ท าให้ทารกมี
น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม รายงานข้อมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ปี พ.ศ.2559 
ร้อยละ 8.6   
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3. การบริโภคอาหารของเด็กไม่เหมาะสม จากการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในปี พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559          
โดยส านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรก 
แม้จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.4 ในปี พ.ศ. 2549 เป็นร้อยละ 23.1 ในปีพ.ศ. 2559 แต่ยังมีอัตราต่ า
มาก ส่วนการให้อาหารที่อายุ 6-23 เดือน ได้รับอาหารไม่เพียงพอถึงร้อยละ 49.6 สอดคล้องกับการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ปี มีปัญหาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ได้แก่ ไม่กินอาหารเช้า กินอาหารมื้อหลักไม่ครบ 3 มื้อ ไม่กินผัก ผลไม้ นม ทุกวัน แต่ละวันกินไม่
เพียงพอ กินอาหารไม่มีประโยชน์ทุกวัน เช่น ดื่มน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น 

นอกจากอาหารและโภชนาการไม่เหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายน้อย พฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการดูโทรทัศน์ โดยพบการใช้เวลาดูโทรทัศน์สูงถึง 8 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 12 ชั่วโมงในวันหยุด ส่งผลต่อ
ระยะเวลาการนอนไม่เพียงพอ (การส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-52)   
ท าให้การหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) น้อย ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต คือ 
การศึกษาของแม่ โดยพบว่า แม่ที่ไม่มีการศึกษาจะมีเด็กเตี้ย ผอม อ้วน มากกว่าแม่ที่มีการศึกษา และรายได้ของ
ครอบครัว พบว่า เด็กเตี้ยพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ ารวยมาก เด็กผอมพบมากใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง ส่วนเด็กอ้วนพบมากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ ารวย และ
ร่ ารวยมาก (MICS5 ปี 2559) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. ระบบและกลไกการบริหารจดัการและการขับเคลื่อนงาน  

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

3. การส่งเสริมกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ร้อยละของ
เด็กอาย ุ
0-5 ป ี

สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบและกลไกการบรหิารจดัการและการขับเคลื่อนงาน 
ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการและการขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิตและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย 

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

1. จังหวัดมรีะบบและกลไกในการ
ขับเคลื่อนงานผ่าน พชอ. 
2. จังหวัดมีนโยบายการขับเคลื่อน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตและ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปสีูงดสีม
ส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย  
3. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็กรับทราบ
นโยบาย พร้อมทั้งมีแผนงาน/โครงการ
รองรับนโยบาย 
4. อ าเภอมีการขับเคลื่อนงานมหศัจรรย์ 
1,000 วันและต าบลส่งเสริมเด็กอายุ   
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผ่ ุพัฒนาการ
สมวัย ผ่านคณะกรรมการคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
5. ต าบลส่งเสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี        
สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ร้อยละของ
เด็กอาย ุ
0-5 ป ี

สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ 54 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อขับเคลื่อน
งานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการ
สมวัย 

1.แผนการพัฒนาศักยภาพ ให้
มีความรู้และทักษะในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วัน และต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวยั 
2. การพัฒนาศักยภาพ 
3. ผลการพัฒนาศักยภาพ 
และข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องไดร้ับการพฒันา
ศักยภาพจนมีความรู้และทักษะในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
และต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี  สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวยั 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสรมิกิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
1.การส่งเสริมกิน กอด เล่น เลา่ 
นอน เฝ้าดูฟัน 
 

3.1 แผนการการส่งเสรมิกิน กอด 
เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
3.2 การสื่อสารสาธารณะ 
3.3 การส่งเสรมิกิน กอด เล่น เลา่ 
นอน เฝ้าดูฟัน 
3.4 ผลการส่งเสรมิกิน กอด เล่น เล่า 
นอน เฝ้าดูฟันและข้อเสนอแนะ 

1. หญิงตั้งครรภ/์ หญิงให้นม
บุตร ได้รับการสอนสาธิตการจัด
อาหาร เฝา้ติดตามน้ าหนัก และ
ได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิก 
2. หญิงให้นมบุตร ได้รับการ
สอนสาธิตการจัดอาหาร และ
ได้รับยาเสริมไอโอดีน เหล็ก 
และโฟลิก 
3. พ่อแม่/ผู้เลีย้งดูเด็กอายุ 0-5 
ปี ได้รับการสอนสาธิตการจัด
อาหารทารกและเด็กอายุ 1-5 
ปี เฝ้าตดิตามส่วนสูงน้ าหนัก 
และได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก
ส าหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป ี
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องไดร้ับองค์
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในเรื่อง
มหัศจรรย์ 1,000 วัน และ
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการ
สมวัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เขตสุขภาพ/จังหวัด 

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

1. ร้ อยละ  50 ของจั งหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย์  1,000 วัน
แรกของชีวิต และต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งมี
แผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิด
ต าบลส่งเสริมเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
และขับเคลื่ อนงานมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิต 
2. บุคลากรสาธารณสุขทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย  

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

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

อ าเภอ/ต าบล/ระบบบรกิาร  
1. อ าเภอถ่ายทอด
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของ
ชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ให้แก่พ้ืนท่ี
ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงาน
ผ่านและ คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับ
นโยบาย 

1. ร้อยละ 10 ของจังหวดัมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 10 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 
วันและต าบลส่งเสรมิเด็กอาย ุ0-
5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

1. ร้อยละ 20 ของจังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 20 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1000 วันและต าบลส่งเสริม
เด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดสีมส่วน 
ฟันไม่ผ ุพัฒนาการสมวยั ผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

1. ร้อยละ 30 ของจังหวัดมีต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ   0-5 ป ี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ทุก
อ าเภอ  
2. ร้อยละ 30 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1000 
วันและต าบลส่งเสรมิเด็กอาย ุ 
0-5 ปี   สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผ่าน คกก.
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย    ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลลิิตกลุ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
ส านักโภชนาการ 

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

ก ากับ ติดตาม และ 
ให้ข้อมูลวิชาการ 

นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโภชนาการ 

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

รวบรวม ตรวจสอบ 
และน าเสนอผลการ 
ด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ เชิงปริมาณ(ร้อยละ,อัตราส่วน,จ านวน) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
ค านิยาม 

 เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง 
หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุด
ใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ-1.5 SD ของ
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

 สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง 

 สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ   5 
ปีเต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

 1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 2 ปี 

 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชวีิต หมายถึง การส่งเสรมิโภชนาการ (อาหารหญิง
ตั้งครรภ์ อาหารหญิงให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการ
เสรมิสารอาหารทีส่ าคญัในรูปของยา ได้แก่ ธาตเุหล็ก ไอโอดีน และกรดโฟลิกส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ ๖ เดือน ยาน้ าเสริมธาตุเหลก็ส าหรับเด็กอายุ ๖ 
เดือน ถึง ๕ ปี) ร่วมกับการ บูรณาการงานสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น สุขภาพช่องปาก กิจกรรมทาง
กาย การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า 
 ต าบลส่งเสรมิเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง ต าบลที่
มีการด าเนินงานดังนี้  

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

2) จัดท าแผนพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรมทางกาย การ
นอน สุขาภิบาลอาหารและน้ า  

3) มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

รายละเอียดในหนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการด าเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและ
เด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
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Cluster: PCC) 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 
64 

1. ร้อยละเด็กสูงดสีมส่วน 54 57 60 ร้อยละ 63 
2. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
  - เด็กชาย (เซนตเิมตร) 
  - เด็กหญิง (เซนติเมตร) 

  
- 

 
- 
- 

 
113 
112 

 

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

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1) รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลักของสถาน

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

แหล่งข้อมลู 1) สถานบริการสาธารณสุขทุกแหง่ (คลินิกสุขภาพเด็กดี)  
2) หมู่บ้าน 
3) ศูนย์เด็กเล็ก 

รายการข้อมลู 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดสีมส่วน 
รายการข้อมลู 2 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีที่ไดร้ับการวัดส่วนสูง  
รายการข้อมลู 3 A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมลู 4 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปี ท้ังหมด 
รายการข้อมลู 5 B2 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
รายการข้อมลู 6 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีที่ไดร้ับการวดัส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมลู 7 B4 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1) ความครอบคลุมเด็กที่ไดร้ับการช่ังน้ าหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง = (B2/ B1) × 100 

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

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

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

 
 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 54 ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

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

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

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

โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) รวมทั้งสมัชชาสุขภาพในพ้ืนท่ี 

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

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

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

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

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

Small Success : 

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

 

1. จัดท า VTR และเอกสารมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อเสนอ ครม. 
2. ประกาศนโยบายมหัศจรรย ์1,000 วัน
แรกของชีวิต 
3. จัดท าแนวทางการด าเนินงานการ
ด าเนินงานมหัศจรรย ์1,000 วันแรกของ
ชีวิต   
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อน
มหัศจรรย ์1,000 วันแรกของชีวิต และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด าเนินงานส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการ
สมวัย 
5. สื่อสาร เผยแพร่ประชาสมัพันธ์โปรแกรม
ออนไลน,์ application เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี, 
infographic, motion graphic, VTR 
มหัศจรรย์ 1,000 วัน และ best practice 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
โปรแกรมออนไลน,์ 
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ปี, 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วัน และ 
best practice  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
โปรแกรมออนไลน,์ 
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของ
เด็กอายุ 0-5 ปี, 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วัน และ 
best practice  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 

1. สื่อสาร เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
โปรแกรมออนไลน,์ 
applicationเฝ้า
ระวังการ
เจริญเติบโตของเด็ก
อายุ 0-5 ปี, 
infographic, 
motion graphic, 
VTR มหัศจรรย์ 
1,000 วัน และ 
best practice  
2. เยี่ยมเสริมพลัง
ในพื้นที่ 
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เขตสุขภาพ/
จังหวัด 
 

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

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

1. ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
นโยบายมหัศจรรย์ 1,000 
วันแรกของชีวิตและต าบล
ส่งเสรมิเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการ
สมวยั พร้อมทั้งมแีผนงาน/
โครงการพัฒนาให้เกดิต าบล
ส่งเสรมิเดก็อายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการ
สมวยั และขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต 
2.บุคลากรสาธารณสุขทุก
คนท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี
และเด็กรับทราบนโยบาย  

1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีนโยบาย
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
แรกของชีวิตและต าบล
ส่งเสริมเดก็อาย ุ0-5 ปี 
สูงดสีมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย พร้อม
ทั้งมีแผนงาน/โครงการ
พัฒนาใหเ้กดิต าบล
ส่งเสริมเดก็อาย ุ0-5 ปี 
สูงดสีมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย และ
ขับเคลื่อนงานมหศัจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวติ 
2. บุคลากรสาธารณสุข
ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย  

อ าเภอ /
ต าบล/ระบบ
บริการ  

 

1. อ าเภอถา่ยทอด
นโยบายมหัศจรรย์ 
1,000 วันแรกของชีวติ
และต าบลส่งเสริมเดก็อาย ุ
0-5 ปี สูงดสีมสว่น ฟันไม่
ผุ พัฒนาการสมวัย ให้แก่
พื้นที่     ทุกระดับ 
2. ขับเคลื่อนงานผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 
3. จัดท าแผนงาน/
โครงการรองรับนโยบาย 

1. ร้อยละ 10 ของจังหวัดมี
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 
ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ 
พัฒนาการสมวัย ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 10 ของอ าเภอ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 
1000 วันและต าบล
ส่งเสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผ ุ
พัฒนาการสมวัย ผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) 

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

1. ร้อยละ 30 ของ
จังหวัด มีต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ทุกอ าเภอ  
2. ร้อยละ 30 ของ
อ าเภอขับเคลื่อนงาน
มหัศจรรย์ 1,000 วัน
และต าบลส่งเสริมเด็ก
อาย ุ0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน ฟันไมผ่ ุ
พัฒนาการสมวัย ผ่าน 
คกก.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.)  

วิธีการประเมินผล :  1. มีแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. มีการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
3. มีรายงานผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน และการพฒันาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวัย พร้อมข้อเสนอแนะของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4. เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับค่าเป้าหมาย 
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เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ ์
3. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
4. หนังสือแนวทางการด าเนินงานต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไมผุ่ พัฒนาการสมวยั  
5. แนวทางการด าเนินงานจดับริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภมูิ (Primary Care Cluster : PCC) 
6. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
7. infographic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
8. Motion graphic โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 8 เรื่อง 
9. VTR มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

       *ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตลุาคม – ธันวาคม 2558 

ตัวชี้วัด 
Baseline 
data* 

หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

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

หญิง=108.6 
เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

109.7 
109.1 

109.6 
108.9 

110 
109.4 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

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

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

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

สถานที่ท างาน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

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

ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (Outcome Indicator) 

สถานการณ์สุขภาพช่องปาก ปี 2560 
จากข้อมูลรายงาน HDC พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 71.7  โดยมีเขตสุขภาพที่ 

12, 2 และ 11  น้อยที่สุดตามล าดับ  ส่วนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุร้อยละ 61.1  เด็ก 12 ปีฟันดี
ไม่มีผุ ร้อยละ 71.9 โดยมีเขตสุขภาพที่ 12, 11 และ 5 น้อยที่สุดตามล าดับ  เขตสุขภาพที่ 11 และ 12 มี
ปัญหาโรคฟันผุสูงทั้งในเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี   แม้ว่าร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุและร้อยละเด็ก
อายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 52 ตามล าดับ  แต่มีข้อสังเกต
ว่าข้อมูลที่ได้จากรายงาน HDC ได้จากการความครอบคลุมตรวจฟันเด็กกลุ่มอายุ 3 ปี และ 12 ปี ร้อยละ 58 
และ 41 ตามล าดับ  ซึ่งควรมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจระดับจังหวัดและระดับ 
ประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลต่อไป   

ส่วนผลงานให้บริการสุขภาพช่องปากเด็กกลุ่ม 6-12 ปีในปี 2560 ได้ร้อยละ 56.6  ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมาย ปี 2560 ที่ก าหนดร้อยละ 60 แต่ก็สูงกว่าผลงานปี 2559 คือ ร้อยละ 46.9 เขตสุขภาพที่ 10 
และ เขตสุขภาพที่ 7 ให้บริการสูงที่สุด คือ 69.9 และ 68.3 ตามล าดับ ส่วนเขตสุขภาพที่ 12, 4 และ 5  
ให้บริการน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 46.9, 47.5 และ 47.1 ตามล าดับ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
2. การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟนัผ ุ
ร้อยละ 51 ของเด็กกลุ่มอายุ 
12 ปี ปราศจากฟันผุ 
(caries free) หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 1 
 

1.เพิ่มความครอบคลุมและเพิม่
คุณภาพงานส่งเสริมป้องกัน
สุขภาพช่องปาก 
2.สร้างการมสี่วนร่วมกับ สพป./
ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนา
โมเดลโรงเรียนต้นแบบด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

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

1.ร้อยละ 60 ของผู ้
ปกครองเด็ก 0-2 ปี
ได้รับการฝึกแปรงฟัน
โดยลงมือปฏิบัต ิ
2.ร้อยละ 30 ของเด็ก
อายุ 6 ปีไดร้ับการ
เคลือบหลุมร่องฟัน 
3.Sealant retention 
ร้อยละ 80 
4.โรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจังหวัดละ 1 
แห่ง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
2.การควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสยีฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ร้อยละ 54 ของเด็กกลุ่มอายุ 
0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity 
free) 

เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม
เพื่อลดการสูญเสยีฟันในกลุ่มอายุ 
6-12ป ี

รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

1.ร้อยละ 60 ของเด็ก
อาย ุ6-12ปีได้รับ
บริการทันตกรรม 

3.ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   
 1.ก ากับตดิตามการจดัสิ่งแวดล้อม

ที่เอื้อต่อสุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาร่วมกับ สพป. 
 
 

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

 2.สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่
อปท.ในมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

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

2.ศพด.ต้นแบบ
จังหวัดละ 1 แห่ง 

 
ตัวชี้วัด ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12ปี ฟันดีไม่มผีุ (cavity free).(แนบรายละเอียดตัวช้ีวัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ส่วนกลาง 
- บู ร ณ า ก า ร ง า น ร่ ว ม กั บ

กระทรวงศึกษาธิการและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

- ถ่ายทอดนโยบายและร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมทันต-สุขภาพแก่ศูนย์
อนามัยและจังหวัด  

- ประเมินผลโรงเรยีนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดีร่วมกับ 
สพฐ.  

- ปรับปรุงระบบการประมวลผล
ข้อมูล HDC และการรายงาน
ร่วมกับกองบริหารการ
สาธารณสุข  

-  ถอดบทเรียนการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน 

- ขับเคลื่อนสรา้งการรับรู้/
สนับสนุนมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

-  จัดสัมมนาวิชาการสร้าง
มูลค่าการพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนสูผ่ลงานเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ  
“เครือข่ายโรงเรียน
เด็กไทยฟันดสีุขภาพดี 
ฉลาดแข็งแรง”  

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

-  ประเมินโรงเรียนต้นแบบ
นักเรียนไทยสุขภาพดี
ร่วมกับ สพฐ. 

- ขับเคลื่อนสรา้งการรับรู้/
สนับสนุนมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

- ประเมินผลการด าเนินงาน
จากข้อมูล HDC และการ
ส ารวจสุขภาพช่องปาก
ระดับจังหวดั 

- รายงานผลงาน 
- คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย

และวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน  

  

ศูนย์อนามัย 
-  ประชุมถ่ายทอดนโยบายเพื่อ

-  จัดสัมมนาวิชาการสร้างมูลค่า
การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนสู่

-  สนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา

- รายงานผลงาน 
- คืนข้อมูลภาคีเครือข่าย
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
พัฒนาสุขภาพเด็กวยัเรยีน
จังหวัดและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

-  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถอดบทเรียนการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรยีน 

- ร่วมกับ สพป./สสจ. ในการ
พัฒนาโมเดลโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

ผลงานเชิงนวัตกรรมระดับภาค 
-  สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มี
ความรอบรูด้้านสุขภาพ/ทักษะ
สุขภาพ 

-  เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม 

เด็กวัยเรียนให้มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ/
ทักษะสุขภาพ 

-  เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ
ติดตาม 

และวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน  

 

จังหวัด / อ าเภอ                            
- น าเสนอข้อมูลแก่ พชอ. เพื่อ

สร้างการรับรู้และตระหนักใน
การพัฒนาสุขภาพช่องปาก
เด็ก 

- ขับเคลื่อนนโยบายส าคญัได้แก่
มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ
ชีวิต 

- ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
(สพป.)ก ากับติดตามและขยาย
ความครอบคลุมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพใน
โรงเรียน รวมทั้งพัฒนาโมเดล
โรงเรียนต้นแบบดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  สาธารณสุขและผูเ้กี่ยวข้องใน

การดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 
- จัดระบบในการบริการ 
  ทันตกรรมเด็กใน WCC ศพด. 

และโรงเรียน 

 
- นิเทศ สนับสนุนการด าเนิน 
  งานใน รพ.สต  
- สุ่มประเมินการยึดตดิของสาร

เคลือบหลุมร่องฟัน 
- ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน

และปรับปรุงการท างาน 
- พชอ.ร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการน า
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติมาใช้ในพื้นที ่

 
 

                        
- ประสานความร่วมมือ

และคืนข้อมลูสุขภาพ
ช่องปากนักเรียนแก่ 
สพป. และโรงเรยีน 

- ส ารวจสุขภาพช่องปาก
เด็กวัยเรียนและปัจจัย
เสี่ยงระดับอ าเภอและ
จังหวัด 

 

 
- รายงานผ่านระบบ 
  รายงาน/การนเิทศ 
- ประเมินผลการ 
  ด าเนินงานปี 2561 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักทันตสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
ทพญ.กรกมล นิยมศลิป ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการพเิศษ 

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

ทพญ.กันยา  บุญธรรม ต าแหน่ง ทันตแพทย์ช านาญการ 
ส านักทันตสาธารณสุข 

Tel. 0-2590-4208 
Mobile : 08-1802-8978 
e-mail : kanya.b@anamai.mail.go.th 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 8. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
ค านิยาม กลุ่มอายุ 0-12 ปี หมายถึง กลุ่มเด็กเล็ก ปฐมวัยและนักเรยีนประถมศึกษาทั้งที่ปกติและ

มีความพิการ 
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ านมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุและได้รับการ
รักษาแล้ว โดยไม่มีความจ าเป็นตอ้งอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 54 ร้อยละ 56 ร้อยละ 58 ร้อยละ 60 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสญูเสยีฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กกลุม่อายุ 12 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริการบันทึกข้อมลูในแฟ้ม Service และ Dental ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

หรือ ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ ของส านักทันตสาธารณสุข (ท.02) 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กกลุม่อายุ 12 ปีท่ีปราศจากฟันผุ (Caries free) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีท่ีได้รับการอดุฟันและไมม่ีฟันผุหรือฟันถูกถอน  
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีในพื้นทีร่ับผิดชอบที่ไดร้ับการตรวจฟัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A+B)/C x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : เป็นข้อมูลสภาวะที่มีการส ารวจปีละครั้ง 
ปี 2561 : A : Caries free จากปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 1 ส าหรับจังหวัดทีไ่ม่ถึงเป้าหมาย  
                 ส่วนจังหวัดที่มี Caries free ร้อยละ 51 ข้ึนไปต้อง ไม่ลดลง  
ปี 2561-2564 : ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม  (รอบ 3, 6 และ 9 เดือน) 
                     ร้อยละเด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มผีุ (Cavity  free) (รอบ 12 เดือน) 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน (Cavity  
free) 

15 30 45 54 
 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 6 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 9 เดือน 
(บรกิารทันตกรรม) 

รอบ 12 เดือน (Cavity  
free) 

15 30 45 56 
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ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 6 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 9 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 12 เดือน (Cavity  

free) 
15 30 45 58 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 6 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 9 เดือน 

(บรกิารทันตกรรม) 
รอบ 12 เดือน (Cavity  

free) 
15 30 45 60 

 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจสุขภาพช่องปากระดับจังหวัด (เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ) 
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนปี 2561 ดังนี ้
5 เดือนแรก (ตลุาคม 2560 –กุมภาพันธ์ 2561) : ติดตามกิจกรรมส าคัญ 
  ร้อยละ เด็ก 6 - 12 ปี ไดร้ับบรกิารทันตกรรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

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

52 53 54 55 56  

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุขประจ าปี 2560 
2. มาตรฐานการท างาน (Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน 
    ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2559 
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ   
4. หนังสือส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555 
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันฟันด ี
6. คู่มือสร้างความเขม้แข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน 
8. คู่มือ แนวทางการด าเนินงานสง่เสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวยั ANC คุณภาพ WCC 
    คุณภาพ  ศพด.คุณภาพ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

 Baseline data  หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
2558 2559 2560 

กลุ่มอายุ 12 ปีไม่มีฟันผ ุ ร้อยละ 50.6 50.5  
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-5904213  โทรศัพท์มือถือ : 087-9692995 
     โทรสาร : 02-5904203   E-mail :  namkajeab2012@gmail.com 
กรมอนามัย 

 



61 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสขุภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (Outcome Indicator) 
 

สถานการณ ์
การคลอดมีชีพในวัยรุ่น  

ในการติดตามสถานการณก์ารตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลการคลอด มีชีพใน
กลุ่มประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี โดยข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง (ฐานทะเบียนราษฎร์) นับว่ามีความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียน
ราษฎร์ปีล่าสุดที่ได้รับจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คืออัตราการ
คลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 42.5 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 
2560-2561 (ไม่เกิน 42 ต่อพัน) รายละเอียดเกี่ยวกับการคลอดมีชีพมีดังต่อไปนี้  

มีหญิงคลอดบุตรจ านวนทั้งสิ้น 666,207 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จ านวน 
94,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.2 ของการคลอดท้ังหมด 

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

เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจ านวน 259 ราย โดย 
- แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 8 รายต่อวัน 
- แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 252 รายต่อวัน 

จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากส านักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงที่สุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อ
พัน หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้  

- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5 และ 1.4 ตามล าดับ โดยอัตรา
การคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.4 ต่อพัน 

- อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
พบว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8 และ 42.5 
ตามล าดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2559 (ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผลงานปี 2560)  สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ไม่เกิน 42 ต่อพัน 
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ภาพที่ 1 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2533-2559 

 
อย่างไรก็ตามการใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติสาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) นั้นไม่

สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับในปี 2562  ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้
ข้อมูลจากระบบ Health Data Center  (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ในรอบที่ 1 
และ รอบท่ี 2 ของการตรวจราชการ  ซึ่งข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพ
จากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐานการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน พ.ศ. 
2561 กรมอนามัย โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจาก HDC น ามาปรับให้มี
ความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น โดยการน าค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า adjusted 
(อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็น
ค่า HDC adjusted ส าหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้ว
พบว่าอัตราการคลอดมีความใกล้เคียงกับอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 2 อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบข้อมูล HDC, HDC 
(adjusted) และ ข้อมูลตามทะเบียนเกิด  
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การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี 
ภาพที่ 3 ร้อยละการคลอดซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2546-2559 

 
วัยรุ่นอายุ 10-19 ปีที่คลอดบุตรซ้ าหรือคลอดเป็นครั้งที่สองขึ้นไปมีมากถึง 11,225 ราย หรือ

เท่ากับร้อยละ 11.9 ของการคลอดบุตรในวัยรุ่น (ภาพที่ 3) สะท้อนให้เห็นว่าแม่วัยรุ่นจ านวนหนึ่งไม่ได้รับ
บริการคุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวรหลังคลอดบุตร ซึ่งจะช่วยให้ยืดระยะห่างของการมีบุตรคนต่อไปได้นานถึง 3-5 
ปี นอกจากนี้การติดตามข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าในระบบ HDC ที่ใช้ในการติดตามการตั้งครรภ์ซ้ าที่รวมทั้งการ
คลอดและการแท้ง ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) พบว่ามีวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ซ้ าสูงถึง ร้อยละ 
16.9 (ภาพท่ี 4)  

 

ภาพที่ 4 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี จ าแนกรายเขตสุขภาพ 
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ภาพที่ 5 ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern 
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

 
ภาพที่ 6 ร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่คุมก าเนิด ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ห่วง

อนามัย และยาฝังคุมก าเนิด) 

          
การคุมก าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง เท่ากับรอ้ยละ 

23.4 (ภาพที่ 5) ส่วนร้อยละของวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่คุมก าเนิด ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 
(ห่วงอนามัย และยาฝังคุมก าเนิด) เท่ากับร้อยละ 73.4 (ภาพที่ 6)  
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ระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเครือข่ายการด าเนินงานในระดับอ าเภอ 
ภาพที่ 7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

 

ภาพที่ 8 ร้อยละของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ จ าแนกรายเขตสุขภาพ 

 

การด าเนินงานส าคัญในการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือการ
จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ร้อยละ 80.46 (ภาพที่ 7) และอ าเภอผ่านเกณฑ์อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ร้อยละ 72.21 (ภาพที่ 8) เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้
การบูรณาการด าเนินงานร่วมกับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นในเขต/จังหวัด และระดับพ้ืนที่ จะมีส่วนส าคัญเพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อน และร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาพที่ 9 จ านวนทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่นระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด และระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2559 

 

ที่มา : ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ 

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

 

1. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ 
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับเขต
และระดับจังหวัด ของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดบัจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที ่

1.1 มีกลไกการท างานท่ีเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนการ

1. เร่งรัดและผลักดันการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

1. ติดตามการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์

1. มีคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ด าเนินงานในเขตสุขภาพ 
1.2 มีการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัดผลได ้
1.3 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 
40 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน  
1.4 อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมายของ
เขตสุขภาพ 

 

  

 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
2. สนับสนุนส่งเสรมิการจดั
ประชุมคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
ให้ได้ตามเป้าหมายอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด 
4. สร้างกลไกการ
ด าเนินงานท่ีมีการ
ประสานงานกับหน่วยงาน 
5 กระทรวงหลักในระดับ
จังหวัด อย่างต่อเนื่องจริงจัง 
5. สร้างการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นและ
ครอบครัวเข้าถึงบริการ
สุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจรญิพันธ์ุในรูปแบบที่
หลายหลายตรงตามความ
ต้องการ 

ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
2. ติดตามการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 
และผลที่เกิดจากการประชุม
ดังกล่าว 
3. ติดตามการบูรณาการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
หน่วยงานในระดับจังหวดั 
ทั้งหน่วยงาน 5 กระทรวง
หลัก และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายอื่นๆ ในพ้ืนท่ี 
4. ติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับจังหวัด  

ระดับจังหวดัและ
กรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการอื่นท่ีท า
หน้าท่ีขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง 
3. มีการด าเนินงานท่ี
สะท้อนถึงการปฏิบตัิ
อย่างเป็นรูปธรรมตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
4.  มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวดั 

2. การส่งเสริมสนบัสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services: YFHS) อ าเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2.1 โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณา
การมากกว่าร้อยละ 85 
2.2 โรงพยาบาลที่ผ่านการ
เยี่ยมประเมิน ครบ 3 ปี มี
การด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง 
และมีคณุภาพ ร้อยละ 20 
2.3 อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามยัการ
เจริญพันธ์ุมากกว่าร้อยละ 
75 

 

 

 

1. สนับสนุนส่งเสรมิให้มี
การพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยม
เสรมิพลังโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานอ าเภอ
อนามัยการเจริญ พันธุ์  
ระดับเขตและจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการ
สาธารณสุขระดับต่างๆ เพื่อ
เอื้อให้วัยรุ่นและเยาวชน
เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ตรงกับความต้องการ 
3. กระตุ้นและส่งเสริมให้
โรงพยาบาลมีการ
ด าเนินการและพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ 
4. สนับสนุนให้ รพ.สต.มี
แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานการจดั YFHS  
5. ผสานความร่วมมือ 
ระหว่างศูนย์อนามยั สคร.
ศูนย์สุขภาพจติและ สสจ.
เพือ่เยี่ยมเสรมิพลัง
โรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการร่วมกบัเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ ์

1. การตดิตามการสร้าง
เสรมิความเข้าใจในหลักการ
และแนวทางการด าเนินงาน 
YFHS  และอ าเภออนามัย
การเจรญิพันธ์ุให้แก่
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
เพื่อให้เกิดการบรูณาการ
งานในระดับอ าเภอได้อยา่ง 
เป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ติดตามผลการส่งเสรมิ
และผลักดัน งาน YFHS 
และอ าเภออนามัยการเจรญิ
พันธุ์ไปสู่แผนงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ   
3. ติดตามผลการผลการ
ประเมินรับรองโรงพยาบาล
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ และการ
รับรองอ าเภออนามยัการ
เจริญพันธ์ุ       
4. การเยี่ยมเสรมิพลังและ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับเขตและจังหวัด 

 

1. มีบริการสุขภาพที่เป็น
มิตร มีคณุภาพ และ
จัดบริการไดต้รงปญัหา
และความต้องการของ
วัยรุ่น ทั้งเชิงรับและเชิง
รุก 
2. วัยรุ่นและเยาวชน
สามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุได้อย่างท่ัวถึง 
ตรงตามความต้องการ 
3. มีเครือข่ายการ
ด าเนินงานด้านอนามยั
การเจรญิพันธ์ุ และการ
ประสานการด าเนินงาน
ระหว่างสถานบริการ
สาธารณสุข ครอบครัว /
ชุมชน และสถานศึกษา
อย่างสอดคล้อง มี
ประสิทธิภาพ 
4. มีการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับอ าเภออย่างเป็น
ระบบ รอบดา้น  
5.ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์และ
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในวัยรุ่นลดลง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และถอดบทเรียนการ
จัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตร
ตามมาตรฐาน YFHS (ฉบับ
บูรณาการ) และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 

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

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

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

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

3. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 

ร้อยละการตั้งครรภซ์้ าใน
วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ใน
ระดับเขตลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 (เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากระบบ HDC พ.ศ. 
2560) 

1. ส่งเสริมให้วัยรุ่น และ
ครอบครัวมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่อการคุมก าเนดิ
หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
2. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
การคุมก าเนดิหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีก่ึงถาวร  
(ภายใน 6 สัปดาห์หลัง
คลอด/หลังแท้ง) 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคลากรผู้ให้บริการมี
ความรู้และทักษะการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร
อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ
ส าหรับการจัดบริการใน
พืน้ท่ี 
4. การตรวจสอบปญัหาใน
ด้านระบบการส ารอง
เวชภัณฑ์คมุก าเนิดชนิดกึ่ง
ถาวร และพัฒนาระบบ
บริหารจดัการในพื้นที่ 

1. ติดตามอัตราการเข้าถึง
บริการคมุก าเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธีสมัยใหม่
ทุกวิธี 
2. ติดตามอัตราการไดร้ับ
บริการคมุก าเนิดหลังคลอด
หรือหลังแท้งด้วยวิธี
คุมก าเนิดกึ่งถาวร 
3. การบันทึกและตดิตามผล
การบันทึกข้อมูลการการ
ให้บริการคุมก าเนิดหลัง
คลอดหรือหลังแท้งในระบบ 
Health data center 
(HDC) ให้ถูกต้องครบถ้วน 

 

1. วัยรุ่นหลังคลอดหรือ
หลังแท้งทุกรายไดร้ับ
บริการคมุก าเนิดด้วยวิธี
สมัยใหม่ โดยเน้นวิธีการ
คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร  
2. ระบบข้อมูลการ
รายงานผลการให้บริการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือ
หลังแท้งในกลุ่มวัยรุ่นมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
ทันเวลา 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

เพื่อให้มีเวชภัณฑส์ าหรับ
การคุมก าเนดิอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของวัยรุ่น
อายุต่ ากว่า 20 ปีท่ีมารับ
บริการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์  
 
 
 
นายแพทย์ประวิช  
ชวชลาศัย 
 
นางณิชารัศม์  
ปัญจจิตราพัฒน์  

นายแพทย์เช่ียวชาญ 
 
 
 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

0 2590 4242 
 
 
 
0 2590 4239 
 
 
0 2590 4238  

การผลักดันและสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นในระดับเขตและระดับ
จังหวัด ของ
คณะอนุกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ใน
พื้นที ่

นางประกายดาว  
พรหมประพัฒน์  
 
 
นางอรอุมา  ทางดี 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

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

การส่งเสริมและสนับสนุน
การขับเคลื่อนการจัดบริการ
สุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรบั
วัยรุ่นและเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services: YFHS) อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ และ
ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น 
โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) 

นางสาวพัชรีวรรณ  
เจนสาริกรณ ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 

โทร 0 2590 4243 
e-mail : 
jenpatcha19@gmail.com 

การลดปัญหาการตั้งครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 
ปี 

mailto:prakaidaor@gmail.com
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 
e-mail address 

ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นางปิยะรัตน์ เอีย่มคง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
 

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

ข้อมูลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 

ชื่อตัวชี้วัด  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  

1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร ์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
กลุ่ม/ Cluster วัยรุ่น 
หน่วยงานเจ้าภาพ ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ 15-

19 ปี 1,000 คน  
กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีท าการเก็บข้อมูล 
ค่าเป้าหมาย  พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลการคลอดของผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี จากข้อมลูในระบบ Health 

Data Center (HDC) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น ามาปรับกับค่าสัดส่วน
ระหว่างข้อมูลอตัราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีท่ีผ่านมาและข้อมลูอัตราการ
คลอดในระบบ HDC ในปีท่ีผ่านมา เพื่อให้ได้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
(HDC adjusted) ส าหรับใช้ในการรายงานผลงาน 

แหล่งข้อมลู 1 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
แหล่งข้อมลู 2 ฐานข้อมูล HDC ข้อมูลตัวช้ีวัดการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ศูนย์

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

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมลู 2 b = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ท้ังหมด ในเขตรับผดิชอบ 

(ประชากรจากการส ารวจ Type Area=1,3)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ HDC = (a/b)  X 1,000 
รายการข้อมลู 3 (adjusted)  A: ค่า adjusted = อัตราคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากฐานทะเบียนราษฎร์ ปีท่ี

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

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

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2  AXB 
ระยะเวลาประเมินผล รอบท่ี 1:  5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)   

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

มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิด
กลไกการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องและการท างานในระดับจังหวัดอยา่งเป็นรูปธรรม  
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1.1 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

           1.3 มีแผนงานโครงการและการด าเนินงานท่ีบูรณการเครอืข่าย องค์กรต่างๆ ในพื้นที่โดยเฉพาะกับหน่วยงานใน
สังกัด 5 กระทรวงหลักตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ศธ / พม./ สธ/ รง./ มท.) 
2. พัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ และระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจรญิพันธ์ุ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่
หลากหลายครอบคลุมความต้องการของวัยรุ่น  
3. พัฒนาการด าเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร 
5. สร้างการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในรูปแบบที่หลายหลาย
ตรงตามความต้องการ  
วิธีการประเมินผล :  ใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน HDC adjusted ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 

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

3. มาตรฐานบริการทีเ่ป็นมิตรกับวัยรุน่ (ฉบับบูรณาการ) และแนวทางการประเมิน
ตนเอง 

4. คู่มือก้าวสู่อ าเภออนามัยการเจรญิพันธุ์ 
5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการดูแลแม่วัยรุ่น 
6. คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนน าวัยรุ่น 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการคลอด
มีชพีในหญิง

อายุ 15-19 ป ี
(ฐานทะเบียน

ราษฎร์) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 
ปี 1,000 คน 

47.9 44.8 42.5 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์ โทร 0 2590 4242      โทรสาร 02 590 4163 
นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4166 โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกบัส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
และศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

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

การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. 2560-2569  
เช่น การให้ค าปรึกษา
ด้านกฎหมาย การเก็บ
รวบรวมข้อมลูตัวช้ีวัด
ตามยุทธศาสตร์ และการ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)  
- มีการประชุม
คณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
- มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาการ
ด าเนินงานการจดับริการ
สุขภาพท่ีเป็นมติรตาม
มาตรฐาน YFHS อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
และการด าเนินงานเรื่อง
เพศคุยได้ในครอบครัว 
- การพัฒนารูปแบบการ
จัดบริการสุขภาพท่ีเป็น
มิตรส าหรับโรงพยาบาลที่
ยังไม่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน YFHS 

- มีการติดตามการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภายใต้
ยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2560-2569 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน
โรงพยาบาลอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
ส าหรับอ าเภอท่ียังไม่รับ
การเยี่ยมประเมิน 
- มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขใน
ด้านเทคโนโลยีการ
วางแผนครอบครัว และ
การให้บริการคุมก าเนดิ
ชนิดกึ่งถาวร ส าหรับการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
กลุ่มวัยรุ่น 
- มีบริการให้ค าปรึกษา
และการส่งต่อวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อให้
ได้รับการแก้ไขปญัหา
อย่างเหมาะสมและ
รวดเร็ว 

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

- มีการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- อัตราการคลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15-19 ปี ไม่
เกิน 40 ต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี พัน
คน 

ศูนย์
อนามัย/ 

- มีแผนการด าเนินงาน
การป้องกันและแกไ้ข

- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงาน

- มีการเยี่ยมประเมินและ
รับรองโรงพยาบาลตาม

- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกัน
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หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เขต
สขุภาพ/
สสจ. 

ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นระดับจังหวัดท่ี
บูรณาการกับภาคี
เครือข่ายในพ้ืนท่ีอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อปท.) ระดับ
ภาค 
- มี อปท.อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่งเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- ศูนย์อนามัย ส านัก
ควบคุมโรคศูนย์
สุขภาพจิต และ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการเยี่ยมเสรมิ
พลังโรงพยาบาลในเขต
รับผิดชอบให้ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานYFHS ฉบับ
บูรณาการ และอ าเภอมี
การด าเนินงานตามเกณฑ์
อ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์  

มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธ์ุ 
- บุคลากรได้รับการอบรม
ความรู้และทักษะการ
ให้บริการคุมก าเนิดอย่าง
ครอบคลมุและเพียงพอ
ต่อการจัดบริการให้แก่
วัยรุ่น 
- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในรูปแบบต่างๆ  
(สื่อ infographic  สาย
ด่วน 1663 การ
จัดบริการในโรงพยาบาล 
สถานศึกษา)  ที่
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการ 

และแก้ไขปญัหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 2 ครั้ง 
- ระบบการให้บริการ
คุมก าเนิดให้แก่วัยรุ่นมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการได้อย่าง
ครอบคลมุ และ
หลากหลายตรงตามความ
ต้องการของวัยรุ่น 
- อัตราการคลอดในระดับ
เขตลดลงตามเป้าหมาย
เขตสุขภาพ 
 

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

- โรงพยาบาลและอ าเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินไดร้ับการ
พัฒนาการด าเนินงาน
ตามมาตรฐาน YFHS 
และ อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ 
- โรงพยาบาลที่ผา่นการ
ประเมินครบ 3 ปี จัดท า
ข้อมูลผลสถานการณ์
ย้อนหลัง 3 ปี จัดท าแผน
ประเมินตนเองและ
นวัตกรรม 

- โรงพยาบาล และอ าเภอ
ที่ยังไม่ได้รับการเยี่ยม
ประเมินตามมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 
และอ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ุ จัดท าแบบ
ประเมินตนเอง และ 
Hospital profile และ
ขอรับการเยีย่มประเมิน 
 

- มีช่องทางเพื่อการเข้าถึง
บริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญ
พันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ท่ี
หลากหลาย เช่น การ
เยี่ยมบ้าน การให้
ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 
สื่อ social media ใน
รูปแบบต่างๆ    

- โรงพยาบาลในสังกดั
ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุผา่นเกณฑ ์
YFHS ฉบับบรูณาการ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยรอ้ยละ 5 
- อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามยั
การเจรญิพันธ์ุเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
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ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็น/ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์  
 
 
 
นายแพทย์ประวิช  
ชวชลาศัย 
 
 
นางณิชารัศม์  
ปัญจจิตราพัฒน์  

นายแพทย์เช่ียวชาญ 
 
 
 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
นักวิชการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 

0 2590 4242 
 
 
 
0 2590 4239 
 
 
 
0 2590 4238  

การผลักดันและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
ระดับเขตและระดับจังหวัด 
ของคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร และภาคี
เครือข่ายต่าง  ๆในพ้ืนที่ 

นางประกายดาว  
พรหมประพัฒน์  
 
 
นางอรอุมา  ทางดี 

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 
 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

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

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
และเยาวชน (Youth 
Friendly Health 
Services: YFHS) อ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ 
และทีมนักจัดการสุขภาพ
วัยรุ่น โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

นางสาวพัชรีวรรณ  
เจนสาริกรณ ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
 

โทร 0 2590 4243 
e-mail : 
jenpatcha19@gmail.com 

การลดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ
น้อยกว่า 20 ปี 

นางปิยะรัตน์ เอีย่มคง นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
 

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

ข้อมูลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

mailto:prakaidaor@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 6. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 (Outcome Indicator) 

สถานการณ ์
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีนโยบายด้านการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มวัยอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นจาก 4 ล้านคน (ร้อยละ 6.8)        
ในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน (ร้อยละ 14.9 ) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพ่ิมเป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 
32.1) ในปี 2583 และในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ จ านวน 
6,394,022 คน พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมประมาณ 5 ล้านคน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง จ าเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและสังคม ประมาณ 1.3 ล้านคน
หรือร้อยละ 21 ในปี 2559 – 2560 รัฐบาลได้มุ่งมั่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งกลุ่มติดบ้าน 
และกลุ่มติดเตียง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือท าอย่างไรจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีการเจ็บป่วยจน
ต้องอยู่ในภาวะพ่ึงพิง และท าอย่างไรผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น 
รัฐบาลจึงสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจาก งบเหมาจ่ายรายหัวปกติ จ านวน 600 ล้านบาท ให้แก่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์ 
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ตามชุดสิทธิประโยชน์ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)         
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมด าเนินการเป้าหมายการด าเนินงานในปี 2559 คือ ผู้สูงอายุกลุ่มที่มี
ภาวะพ่ึงพิงจ านวน 100,000 ราย ในพ้ืนที่ 1,000 ต าบลในทุกจังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร และในปี 
2560 ได้เพ่ิมเป้าหมายผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวน 150,000 ราย ในพ้ืนที่ 5,000 ต าบลในทุก
จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย มีพันธะกิจ ในการพัฒนาและอภิบาล
ระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบอนามัยยั่งยืน” เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพลงอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสริมสร้างความ
เสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

ในปัจจุบันพ้ืนที่ต าบลทั่วประเทศมีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 7,255 ต าบล แต่การด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า มีจ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 4,512 ต าบลและสามารถด าเนินงานผ่านเกณฑ์
ต าบล Long Term Care มีจ านวนทั้งสิ้น 3,718 ต าบลคิดเป็นร้อยละ 82.4 ซึ่งในต าบลในโครงการ          
มีจ านวนผู้สูงอายุ เป้าหมายที่มีภาวะพ่ึงจ านวน 150,000 คน และได้รับการดูแลตามโครงการฯ มีจ านวน
ทั้งสิ้น 172,078 คน คิดเป็นร้อยละ 98.63 มีการผลิตบุคลากรทีม่ีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและมีภาวะพ่ึงพิง โดยผลิต Care Manager ที่ผ่านหลักสูตรผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) เป้าหมาย จ านวน 4,500 คน แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้ถึง 7,391 คน (มากกว่า
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ร้อยละ 100) ผลิต Caregiver เป้าหมาย 18,000 คน ผลิต ได้ 23,920 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 
นอกจากนี้ในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนมีสิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญใน
การดูแลผู้สูงอายุให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) เพ่ือ
เกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยมี Care Manager และ 
Caregiver ร่วมกันดูแลผู้สูงอายุโดยการจัดท า Care Plan ในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล ปัจจุบันพ้ืนที่สามารถ
จัดท า Care Plan เพ่ือดูแลผู้สูงอายุโดยมีเป้าหมายจ านวน 172,078 คน ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 จัดท า 
Care Plan ได ้จ านวน 140,577 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น :  
      ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ในชุมชนผ่ำนเกณฑ์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  
     ร้อยละของต าบล
ที่มีระบบการส่งเสรมิ
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care) ใน
ชุมชน ผ่านเกณฑ์       
ร้อยละ 60 

PIRAB :  
P: ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ 
และ สปสช. “ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน LTC ” ในส่วนกลาง
และคณะกรรมการ 
    ด าเนินงานในระดับพื้นท่ี  
กลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
และกลไกชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ 
I :  ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. 
สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
เพื่อสนับสนุนการดูแลผูสู้งอายุใน
ชุมชน 
R : ขับเคลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับผู้สูงอายุ
และแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์ และมาตรฐาน การ
ดูแลผูสู้งอาย ุ
A : สร้างช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
ร่วมกับเครือข่าย เพื่อสนับสนุน “ 
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความ
กตัญญู รู้คณุ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุ ” 
B:  พัฒนานโยบายและขับเคลื่อน
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว ( Long 
Term Care )  โดยใช้หลักการ 3 S  
( Thai Active Aging : Strong , Social 
and Security ) การผลิต Care 

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

1) มีนวัตกรรมการส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวอย่างน้อย 1 
นวัตกรรม /1 เขตสุขภาพ 
2) มีการจดัเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผลการ
ด าเนินงานในระดับเขต
สุขภาพ/จังหวัด    
3) มีผลการด าเนินงานจัด
อบรมผู้จดัการดูแลผู้สูงอายุ 
(Care manager) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
4) มีผลการด าเนินการจัด
อบรมผูดู้แลช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
(Caregiver) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
5) มีผลการจดัท าแผนการ
ดูแลผูสู้งอายุรายบุคคล (Care 
Plan) (ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
6) มีต าบล Long Term Care 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
7) ผู้สูงอายมุีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 
50  
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
manager, Caregiver , อสค. และ 
สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

8. ผูสู้งอายุไดร้ับการพัฒนา
ทักษะกายใจ ร้อยละ 80  

 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของต ำบลที่มีระบบกำรส่งเสริมสุขภำพดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Long Term Care) ใน
ชุมชนผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 60 (รายละเอียดแนบ KPI Template) 

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

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

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

 

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

 

1) มีนวัตกรรมการ 
ส่งเสริมสุขภาพดูแล 
ผู้สูงอายุระยะยาว 
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม  
2) มีรายงานผลจากการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การด าเนินงาน 
 

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

 

1) มีผลการประเมิน
ทบทวนสถานการณ์
การด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการดูแลผู้สูงอายุ

1) มีผลการ
ด าเนินการจัดอบรม
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
(Caregiver) 
ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ 50  

1) มีการติดตาม เยี่ยม
เสรมิพลังและมีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการ
เยี่ยมเสรมิพลังและสรุป
บทเรียนการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก เพื่อ

1) มีนวัตกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
2) มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑไ์ม่น้อย
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กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระยะยาว และชี้แจง
ประสานหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่าย เพื่อ
วางแผนการ
ด าเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ  
2) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ ภาคี   
เครือข่าย และชมรม
ผู้สูงอายุ ในการจดั
กิจกรรมการส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุ ใน
เขตสุขภาพ จังหวัด 
และพื้นที่  
3) มีผู้ผ่านการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพ 
ทีมประเมิน อย่าง
น้อยศูนย์อนามัยละ 
2 คน  
4) มีการจัดอบรม
ผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care 
manager) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
และรายงานผล 

2) มีรายงานผล
ข้อมูลตามไตรมาส  
3) มีการสนับสนุน
และควบคมุ ก ากับ
ให้พ้ืนท่ีด าเนินการ
จัดท าแผนการดูแล
ผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care Plan)  
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่า
และผูสู้งอายุราย
ใหม่) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
4) มีต าบล Long 
Term Care ผ่าน
เกณฑ ์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

 

ปรับปรุงพัฒนา 
2) มีผลการด าเนินงาน
จัดอบรมผู้จัดการ 
ดูแลผูสู้งอายุ (Care 
manager) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
3) มีผลการด าเนินการ
จัดอบรมผู้ดูแล 
ช่วยเหลือผูสู้งอายุ 
(Caregiver) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

กว่าร้อยละ 50  
3) มีรายงานผลจากการ
จัดเวทีเพื่อเผยแพร่
นวัตกรรมและขยายผล
การด าเนินงานในระดับ
เขตสุขภาพ 
4) มีต าบล Long Term 
Care ผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60  
5) มีผลการจดัท า
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan) 
(ทั้งผู้สูงอายุรายเก่าและ
ผู้สูงอายุรายใหม่) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            ต าแหน่ง อธิบดีกรม
อนามัย 

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

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

นายแพทยอ์รรถพล   
แก้วสัมฤทธ์ิ     

ต าแหน่ง รองอธิบดีกรม
อนามัย           

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

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 

นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบัติศริิ         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  

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

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

mailto:drwachira99@gmail.com
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 
 กรมอนามัย             

 นางวิมล บ้านพวน                       
     

รองผู้อ านวยการส านัก
อนามัยผูสู้งอายุ กรม
อนามัย                       

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

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ  

 

นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ     กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   

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

ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด/ผูร้ับผดิชอบ
การรายงานผลการ
ด าเนนิงาน 

 
 
 
 

mailto:vimol.b@anamai.mail.go.th
mailto:orawannee.a@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด  Promotion, Prevention & Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ระดับการแสดงผล  จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ  11. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ค านิยาม ระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 

ผ่านเกณฑ์ หมายถึง มีการด าเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี ้
       1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สงูอายุที่จ าเป็นต้องไดร้ับ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 
       2. มีชมรมผู้สูงอายผุ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคณุภาพ 
       3. มีผู้จดัการการดูแลผูสู้งอายุ (Care manager) ผู้ดูแลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ 
(Caregiver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
       4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุท่ีบ้านท่ีมีคณุภาพ (Home Health Care) จาก
สถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ/ทีมหมอครอบครัว 
       5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล 
       6. มีระบบการดูแลผูสู้งอาย ุกลุ่มติดบา้น กลุ่มติดเตียง โดยทอ้งถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม
และมีแผนการดูแลผู้สูงอายรุายบคุคล (Care plan) 
       7. มีคณะกรรมการ(ท้ังที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการ)บริหารจัดการดูแลผูสู้งอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนหรือคณะกรรมการกองทุนต าบล 
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ 
       - ชมรมผูสู้งอายุท่ีผ่านเกณฑช์มรมผูสู้งอายุคณุภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุท่ีอยู่ใน
พื้นที่ต าบล Long Term Care และผา่นเกณฑ์ชมรมผูสู้งอายุคุณภาพ 
      - มีบริการส่งเสรมิป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล หมายถึง มีการจัดบริการ 
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building 
capacity) 
P : ใช้กลไกคณะกรรมการร่วม สธ. และ สปสช. “ คณะกรรมการขบัเคลื่อน LTC ” ใน 
ส่วนกลางและคณะกรรมการด าเนนิงานในระดับพื้นท่ี พชอ. และกลไกชมรมผู้สูงอาย ุ
คุณภาพ 
I : - ประสานแหล่งเงินทุน (สปสช. สสส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 

- สนับสนุนการจดัอบรมผู้ดูแลผู้สงูอายุในชุมชน (Care Giver) 
- จัดพิมพ์คู่มือการอบรมหลักสูตร CG 
- พัฒนาหลักสูตร CM 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว 
- สร้าง พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
- พัฒนาขับเคลื่อนการด าเนินงาน Active Aging อ าเภอต้นแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดท าชุดความรูด้้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับ

ผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุในรูปแบบ Application 
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- การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ผ่าน Application สูงวัยสมองด ี
- จัดท าชุดความรู้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะของกลุ่ม 

ผู้สูงอาย ุเช่น ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) ในรูปแบบ media/Infographic 
- จัดท าเครื่องมือประเมินการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีพักอาศัยส าหรบัผู้สูงอายุ รูปแบบ 

Application 
R : - ขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผูสู้งอายุและแนวทางการจ่ายเงินตามชุด
สิทธิประโยชน์ และมาตรฐานการดูแลผูสู้งอาย ุ
   - ช้ีแจงและขับเคลื่อนนโยบายขบัเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแล 
ผู้สูงอายุในชุมชน 
   - ควบคุม ก ากับ และติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน 
A : - ช้ีน าด้านข้อมูลและงานวิจยั ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดแูลผูสู้งอาย ุ
     - สร้างการสื่อสารสาธารณะที่เข้าถึงง่ายร่วมกับเครือข่าย เพื่อ “สังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งความกตัญญรูู้คณุ ไม่ทอดทิ้งผู้สูงอาย ุ
B : - พัฒนานโยบายการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว (Long Term Care) /ระบบดูแล 
ผู้สูงอาย ุ3 S (Thai Active Aging: Strong Social and Security)/ สร้าง พัฒนา 
ทีมน าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน อบรม Care manager, Caregiver 
และ อสค. และ สนับสนุนกลไกการเงินจาก สปสช. 

 - ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอาย ุHealth Literacy เพื่อเป็นสังคม 
Health Literated Community 

เกณฑ์เป้าหมาย   

 

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

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรอง ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพดูแล 
ระยะยาวตามศักยภาพของผู้สูงอายุ เข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย 
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่
บ้านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ 
3.สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ความแออัดใน 
สถานพยาบาลตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีม
หมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ ด าเนินการทุกจังหวัด ทุกอ าเภอทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมลู Long Term 

Care ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขตที ่1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ์ 
ชายขอบและแรงงานข้ามชาต ิรายงานข้อมูลให้ส านักอนามัยผูสู้งอายุ  
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)  ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

แหล่งข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
2. ศูนย์อนามัยเขต ที ่1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
 ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ  
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3. ส านักอนามัยผูสู้งอายุ และ Cluster กลุ่มวัยผูสู้งอาย ุ
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนต าบลที่มรีะบบการส่งเสรมิสุขภาพดูแลผู้สูงอายรุะยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชนผ่านเกณฑ ์
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนต าบลทั้งหมดในประเทศไทย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561  

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

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

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

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

วิธีการประเมินผล 1. พื้นที่จังหวัด รายงานทาง E-mail หรือระบบการรายงานข้อมลู Long Term 
Care ให้กับศูนย์อนามัยเขต ที่ 1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / 
ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ ตามรอบการรายงาน 
3, 6, 9, 12 เดือน 
2. ศูนย์อนามัยเขต ที ่1 – 12 /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง / ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติ
พันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รายงานข้อมูลใหส้ านักอนามยัผูสู้งอายุ  
(หน่วยงานเจ้าภาพหลัก)  ตามรอบการรายงาน 3, 6, 9, 12 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการด าเนินงานดูแลผูสู้งอายุระยะยาวด้านสาธารณสขุส าหรับผู้สูงอายุท่ีมี 
   ภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ต าบล Long Term Care 
2. คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายรุะยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL 
4. คู่มือการประเมินผูสู้งอายุท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาวโดย 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง 
5. คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager / Caregiver กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
ร้อยละของต าบลที่มี
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว LTC ใน
ชุมชนผา่นเกณฑ ์

ร้อยละ 13.43 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 
 

27 
(ทุกต าบลทั่ว 

ประเทศ) 

74.5 
(หมายเหต:ุ 
เฉพาะต าบล

น าร่อง
โครงการ LTC 

1,067 
ต าบล) 

81.2 
(หมายเหตุ: 
เฉพาะต าบล
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

LTC 4,469 
ต าบล) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
1. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์           อธิบดีกรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 02 590 4049    E-mail : drwachira99@gmail.com 
2. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธ์ิ    รองอธิบดีกรมอนามัย            
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4072  E-mail :  attapon2008@gmail.com   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบตัิศิร ิ       ผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามยั    
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 4503   โทรศัพท์มือถือ : 081 682 9668 
    โทรสาร : 02-5904500               E-mail : kittilarp@yahoo.com  
2. นางวิมล บ้านพวน                     รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามยั                       
    โทรศัพท์ท างาน 0 2590 4509      โทรศัพท์มือถือ : 097 241 9729 
    โทรสาร : 02-5904500               E–mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง)  

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางรัชนี   บุญเรืองศรี 
    กลุ่มคุม้ครองสุขภาพผูสู้งอายุและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 2590 4504   โทรศัพท์มือถือ : 0 99616 5396 
    E-mail : rachanee.b@anamai.mail.go.th  
2. นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ  
    กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักอนามัยผูสู้งอายุ  กรมอนามัย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน 0 2590 4504   โทรศัพท์มือถือ : 0 81454 3563 
    E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 7. ร้อยละ ๕๐ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มี
คุณภาพ (Outcome Indicator) 

สถานการณ ์
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เป็นผลผลิตที่มีการพัฒนาการควบคู่กับการพัฒนา

ระบบสุขภาพอ าเภอที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายในการท าให้”คน
อ าเภอเดียวกันไม่ทอดทิ้งกัน”และ”คนไทยใส่ใจดูแลกัน”โดยให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การขับเคลื่อนดังกล่าวผ่านพ้ืนที่น าร่อง ในปี2559 จ านวน 73 อ าเภอ ด้วยความร่วมมือของ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเงื่อนไขในเบื้องต้นของการด าเนินการ คือ จากความสมัครใจของพ้ืนที่เครือข่าย
สุขภาพอ าเภอที่เข้มแข็ง เป็นกรณีศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม จากบทเรียนประสบการณ์การด าเนินการ 
MOU ใน 73 พ้ืนที่สู่การขยายผลเป็น 200 พ้ืนที่ และเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มติของนายกรัฐมนตรี
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้เกิดผลใน 1 ปี 4 เดือน ประกอบด้วยการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ในการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบ
บูรณาการความร่วมมือสร้างความแข็งแรงในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับพ้ืนที่ 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2. แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3. การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ UCCARE 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
อ าเภอท่ีมี คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)
ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
พ.ศ. .... ที่มคีุณภาพ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

คณะกรรมการ พชอ.ไม่
เกิน 21 คน
ประกอบด้วย ผู้แทน
ภาครัฐ (6) ผู้แทน
ภาคเอกชนและผู้
ประกอบวิชาชีพ (6) 
และผู้แทนภาคประชา
สังคม (7) 
ประธาน : นายอ าเภอ 
เลขานุการ : สสอ. 
ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ตาม ร่าง ระเบียบ
ส านักนายกว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
พ.ศ. ... 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

อ าเภอเป็นส านักงาน
เลขานุการของ
คณะกรรมการ พชอ. 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการแก้ปัญหา

คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
- มีระบบข้อมูลเป็นฐานเดียวกันใน
การบริหารจัดการและการวางแผน
ด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปญัหา
ประเด็นการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
-ระดับจังหวัดพัฒนาทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ 

1.ประชุมแบบมสี่วน
ร่วมเพือ่วิเคราะห์
ปัญหา/ประเด็นการ
พัฒนา คัดเลือกประเด็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

อ าเภอมีแผนและด าเนินการ
ตามแผนมีระบบบริหาร
จัดการแก้ปญัหาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน อย่าง
น้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
- อ าเภอมีระบบข้อมลู
พื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 
- มีกลไกการติดตามให้
ค าปรึกษาการพัฒนา/แก้ไข
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(UCCARE) 

2.จัดท าแผนปฏิบตัิ
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 เรื่อง 
3.ด าเนินการตามแผน/
แก้ไขปัญหาประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4.ผลการด าเนินงานของ
แผน/แกไ้ขปัญหา
ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 
2 เรื่อง 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.การบริหารจัดแก้ไขปญัหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ UCCARE 
 การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ 
UCCARE 

1.ด าเนินการบริหาร
จัดการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอแบบ
บูรณาการและมสี่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

อ าเภอมีการบริหารจัดการ
แก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ อย่างน้อย 2 
เรื่องด้วยกระบวนการ 
UCCARE 

- มีทีมเยี่ยมเสริมพลังแบบบูรณาการ
ด้วยกระบวนการดูแล (Caring) และ
การให้คุณคา่ (Appreciation) 

2.ประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาส าคัญตามบริบท
พื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อ าเภอมีผลลัพธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
ตามแนวทาง DHS-PCA 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด  
แผนที ่  
โครงการที ่ การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
ลักษณะ  
ระดับการวัดผล ระดับกระทรวง  
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ  

- มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกอ าเภอ  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพร้อยละ 50 

ค านิยาม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความ
เป็นเจ้าของและภาวะการณ์น าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือในการน าไปสู่
การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 
คุณภาพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....   
 2. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีการประชุม จัดท าแผนการ
ด าเนินการและคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญตามบริบทในพื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่างน้อย 2 ประเด็น ที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทาง
การพัฒนา DHS – PCA 
อ าเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครอง
และเป็นผู้น าในการท างานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆในการดแูลประชาชนและส่งเสรมิ
ให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครวัและชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีระดับหมูบ่้าน ต าบล อ าเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นท่ี
จ านวน 878 แห่ง 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ดีขึ้น โดยหลักการ”พื้นที่เป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู การรายงาน  
แหล่งข้อมูล ส านักงานเขตสุขภาพ / ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั /ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/

โรงพยาบาล 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนอ าเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ผ่านเกณฑ์

คุณภาพ 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนอ าเภอ 878 แห่ง 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 

มีการประชุม จัดท าแผนการ
ด าเนินการและคดัเลือก
ประเด็นที่ส าคญัตามบริบทใน
พื้นที่ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาด าเนินการ
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา อย่าง
น้อย 2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ  
การบริหารจัดการสร้างกลไก 
และพัฒนาคณุภาพชีวิตโดย
การบูรณาการ และมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

มีการสรปุผลการด าเนนิการทั้ง
กระบวนการและผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้โดยกระบวนการช่ืนชม
และเสรมิพลัง  ร้อยละ 50 

 

วิธีการประเมินผล :  1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม (ร่าง)ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. ....   
2. มีแผนและด าเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างน้อยอ าเภอละ 2 เรื่อง 
3. มีการประเมินประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อหรือ
ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/
ระดับเขต (External Audit) 

เอกสารสนับสนุน :  1. (ร่าง) ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
พ.ศ. ....   
2. คู่มือแนวทางการด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
3. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

อ าเภอที่มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอที่มีคณุภาพ 

จ านวนอ าเภอ - - - 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ      ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5901238  โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร :02 590 1239   E-mail :yyt2508@gmail.com 

 2. นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค              ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข      
    โทรศัพทท์ี่ท างาน : 0 2590 1761  โทรศัพท์มือถือ : 090 106 9466 
    โทรสาร : 0 2590 1802  

 3. นพ.ประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 5901637  โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
    โทรสาร : 02 590 1631 E-mail : peed.pr@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
ส านักงานบริหารยุทธศาสตรส์ุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. นางเกวลิน  ช่ืนเจรญิสุข        รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
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การด าเนินงาน     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02 590 1643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296454 
    โทรสาร : 02 590 1631  E-mail : kavalinc@hotmail.com 
2. นางเอื้อมพร  จันทร์ทอง                   นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02 5901238      โทรศัพท์มือถือ : 081-1316800 
    โทรสาร : 02 590 1239         E-mail : auam2702@gmail.com 
3. นางสมสินี  เกษมศลิป ์                 นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02 590 1637 โทรศัพท์มือถือ : 081-7472052 
    โทรสาร : 02 590 1631  E-mail : somnee@hotmail.com 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome) 
ร้อยละของอ าเภอที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ตาม(ร่าง)ระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ. .... ที่มคีุณภาพ ร้อยละ 50 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome) 
มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) มีคุณภาพยกระดับการแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ชีวิตของพ้ืนที่ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
 

เอกสารแนบท้าย 
1. แบบรายงานการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ  2561 
ตามองค์ประกอบ UCCARE   ดังนี้ 

1) การท างานเป็นทีม (Unity Team) 
2) การให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน (Customer Focus) 
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี (Community participation) 
4) การชื่นชมและให้คุณค่า (Appreciation) 
5 ) ก า ร แ บ่ ง ปั น ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะก า ร พั ฒ นา บุ ค ล า ก ร  ( Resource sharing and human 

development) 
6) การดูแลผู้ป่วยและประชาชน (Essential care ) 

2. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561 
3. แบบรายงานผลการด าเนินงานของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ 2561 
4. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA  
 
1 
 

มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร 
และตัววัดเป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม  
3 
 

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญและ/
หรือ มีการด าเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถท าซ้ าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่
อย่างไร, คนที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท าท าอย่างมุ่งม่ันหรือไม่อย่างไร) 

4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  

mailto:auam2702@gmail.com
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 (การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการน าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 
 

มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, 
ความสอดคล้องกับกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ) 



92 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แบบรายงานการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ  2561 
ด้านระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS)  

เขตสุขภาพที่.................................จังหวัด..................................................  
 

      
O รอบท่ี 1 

 ข้อมูล ณ วันที่ ........................................................ 
          

O รอบท่ี 2 
 ชื่อผู้ประสานงานเขต…………………………………. เบอร์โทร....................................... email ; ……… 

  
 

 
   ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด …………………………… เบอร์โทร...................................... email ; ……… 

  
 

 
   

ล าดับ 
 
 

รายชื่ออ าเภอ 
 
 

การร่วมกันแกไ้ขปัญหา
คุณภาพชีวิตของพื้นที่ตาม
บริบท  2 เรื่อง /อ าเภอ 
(ระบุชื่อเรื่อง การพัฒนา/

แก้ไขปัญหา พชอ.) 
 

ระดับพัฒนา UCARE ในภาพรวม (ระบุระดับ) 

ผ่าน/ 
ไม่ผา่น 
(รอบ 2) 

1. Unity Team 
2. Customer 

Focus 
3.Community 
participation 

4.Appreciation 
5. Resource sharing 

and human 
development 

6. Essential 
care 

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 

1 อ าเภอ
..................... 

                            
    1..............................                           
    2.............................                           
2 อ าเภอ

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

    1..............................                           
    2.............................                           
3 อ าเภอ

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

    1..............................                           
    2.............................                           
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แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานตามเป้าหมายของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ  2561 
เขตสุขภาพที่......................จังหวัด.................................... O รอบที่ 1 
ข้อมูล ณวันที่ ..........................................................        ชื่อผู้ประสานงาน
เขต………………………… 

 เบอร์โทร...................................... email ; ………… 
      ชื่อผู้ประสานงาน

จังหวัด…………………………………. 
เบอร์โทร...................................... email ; ………… 

      

ล า
ดับ 
 

รายชื่อ
อ าเภอ 

 

สถานบริการ ทีมหมอครอบครัว ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ 
Palliative 

Care 
เด็กอาย ุ0-5 ปี ท่ีต้องได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาการ 

จ านวน
รพ. 

(แห่ง) 

จ านวน
ศสม.
(แห่ง) 

จ านวน
รพ.สต.
(แห่ง) 

จ านวน 
ทีมหมอ

ครอบครัว 
(อ าเภอ) 

จ านวน 
ทีมหมอ

ครอบครัว
(ต าบล) 

จ านวน 
ทีมหมอ

ครอบครัว
(ชุมชน) 

จ านวน 
ผู้สูงอาย ุ
ทั้งหมด 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ติดเตยีง 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ติดบ้าน 

จ านวน 
ผู้พิการ 
ทั้งหมด 

จ านวน 
ผู้พิการ 

ที่ต้องได้รับ 
การดูแล 

จ านวน 
Palliative 

Care
ทั้งหมด 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ทั้งหมด 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า 

1 
 

                            

2 
 

                            

3 
 

                            

4 
 

                            

5 
 

                            

... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานของทีมหมอครอบครัวปีงบประมาณ  2561 
เขตสุขภาพที่......................จังหวัด.................................... 
ข้อมูล ณ วันที่ .......................................................... 

  O รอบที่ 2 
ชื่อผู้ประสานงานเขต…………………………………. เบอร์โทร............................. email ; …… 

     ชื่อผู้ประสานงานจังหวัด…………………………… เบอร์โทร............................ email ; … 

     

ล าดับ 
 

รายชื่ออ าเภอ 
 

ผู้สูงอาย ุ ผู้พิการ Palliative Care 
เด็กอาย ุ0-5 ปี ที่ต้องได้รับการสง่เสริม

พัฒนาการ 
จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ติดเตยีง 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ติดเตยีง 

ที่ได้รับการ
ดูแล 

จ านวน
ผู้สูงอาย ุ
ติดบ้าน 

จ านวนผู้สูงอาย ุ
ติดบ้าน 

ที่ได้รับการดูแล 

จ านวน 
ผู้พิการ 

ที่ต้องได้รับ 
การดูแล 

จ านวน 
ผู้พิการ 

ได้รับการดูแล 
การดูแล 

จ านวน 
Palliative 

Care
ทั้งหมด 

จ านวน 
Palliative 

Care ที่ไดร้ับ
การดูแล 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า 

จ านวนเด็ก 
อายุ 0-5 ปี 

ที่มีพัฒนาการล่าช้า
และได้รับการดูแล 

1 ...................                     

2 ...................                     

3 ...................                     

4 ...................                     

5 ...................                     

... ...................                     
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UCCARE 
1) เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริม่

ด าเนินการ 
2) ขยายการด าเนินการ 

3) ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลมุ 

4) เรียนรู้ 5) บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

unity team มีแนวทางที่จะท างานร่วมกันและ
ด าเนินงานตามหน้าท่ีในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

มีการท างานร่วมกันเป็น
ทีมในบางประเด็นและ/
หรือ มีภาคภีาคส่วนร่วม
ด้วย 

cross functionalเป็นteam 
ระหว่างฝ่ายคิดวางแผนและ
ด าเนินการร่วมกัน โดยมภีาคี
ภาคส่วนร่วมด้วยบางส่วน 

fully integrateเป็น
โครงข่ายทีมเดียวกันท้ัง
แนวตั้งและแนวราบ โดยมี
ภาคีภาคส่วนร่วมด้วย 

ชุมชน ภาคีภาคส่วน
ต่างๆร่วมเป็นทีมกับ 
เครือข่ายสุขภาพในทุก
ประเด็นสุขภาพส าคญั 

ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึงทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), 
ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบและ/
หรือทีมข้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ) 

customer 
focus 

มีช่องทางในการรับรู้และเข้า
ใจความต้องการของประชาชน
และผูร้ับบริการเป็นแบบ 
reactive 

มีช่องทางในการรับรู้และ
เข้าใจความต้องการของ
ประชาชนและผู้รับบริการ
ที่หลากหลายอย่างน้อยใน
กลุ่มที่มีปญัหาสูง 

มีช่องทางการรับรู้และเข้า
ใจความต้องการของประชาชน
และผูร้ับบริการแตล่ะกลุ่ม 
ครอบคลมุประชากรส่วนใหญ่
และน ามาแก้ไขปรับปรุง
ระบบงาน 

มีการเรียนรู้และพัฒนาช่อง
ทางการรับรู้ความต้องการ
ของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้
สอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการถูกน ามา
บูรณาการกับระบบงาน
ต่างๆจนท าให้ประชาชน 
เชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน 
และมสี่วนร่วมกับ
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

ความต้องการของประชาชนและ
ผู้รับบริการ(Health Need )
หมายถึงประเด็นปญัหาหรือ
ประเด็นพัฒนาที่ประชาชนและ
ผู้รับบริการจ าเป็นต้องได้รับโดย
หมายรวมทั้งในส่วนของ felt 
need (เช่น การรักษาฟ้ืนฟู)และ 
unfelt need (เช่น บริการ
ส่งเสริมป้องกัน) 

community 
participation 

มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพ 

ด าเนินการให้ชุมชน และ
ภาคีเครือข่ายร่วมรับรูร้่วม
ด าเนินการด้านสุขภาพ ใน
งานท่ีหลากหลายและ
ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น 

ชุมชน และภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมคดิร่วมด าเนินการ
ด้านสุขภาพอยา่งเป็นระบบ
กับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงได้ค่อนข้าง
ครอบคลมุ 

ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการด้านสุขภาพและ
มีการทบทวน เรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนการมสี่วน
ร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น 

ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ร่วมด าเนินการอย่างครบ
วงจรรวมทั้งการ
ประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้าของการด าเนินงาน
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

ระดับของการมสี่วนร่วม: 
รับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมด าเนินการ 
และร่วมประเมินผล 
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UCCARE 
1) เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริม่

ด าเนินการ 
2) ขยายการด าเนินการ 

3) ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลมุ 

4) เรียนรู้ 5) บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

appreciation มีแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจน 
หรือเริม่ด าเนินการในการดูแล
พัฒนาและสร้างความพึงพอใจของ
บุคลากร 

มีการขยายการด าเนินการ
ตามแนวทางหรือวิธีการใน
การดูแล พัฒนา และสร้าง
ความพึงพอใจของ
บุคลากรเพิ่มขึ้นในแต่ละ
หน่วยงานหรือในแต่ละ
ระดับ 

ด าเนินการตามแนวทางหรือ
วิธีการดูแลพัฒนาและสร้าง
ความพึงพอใจและความผูกพัน
(engagement) ของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ี
จ าเป็นอย่างเป็นระบบ 

เครือข่ายสุขภาพมีการ
เรียนรู้ทบทวนกระบวนการ
ดูแล พัฒนา และสร้างความ
ผูกพันของบุคลากรให้
สอดคล้องกับบริบท 

สร้างวัฒนธรรมเครือข่าย
ให้บุคลากรมีความสุข
ภูมิใจรับรู้คุณค่าและเกิด
ความผูกพันในงานของ
เครือข่ายบริการปฐมภูม ิ

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึงการที่บุคลากรมคีวาม
กระตือรือร้นในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีและในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อให้บรรลุพนัธกิจขององค์กร 

Resource 
sharing and 
human 
development 

มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและ พัฒนา
บุคลากรร่วมกันเพื่อสนบัสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

มีการด าเนินการร่วมกันใน
การใช้ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ในบาง
ประเด็นหรือบางระบบ 

มีการจัดการทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและครอบคลมุตาม
บริบท และความจ าเป็นของ
พื้นที่เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของเครือข่าย
สุขภาพ 

มีการทบทวนและปรับปรุง
การจัดการทรัพยากรและ
พัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

มีการจัดการทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึดเป้าหมาย
ของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่
มีก าแพงกั้น)และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน
ส่งผลใหเ้กิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน 

Resource หมายถึง คน เงิน 
ของ ความรู้รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยน าเข้า (input) ของการ
ท างาน 

Essential care  มีแนวทางหรือเริ่มด าเนินการ
จัดระบบดูแลสุขภาพพ้ืนฐานที่
จ าเป็นในแต่ละกลุม่ตามบริบทของ
ชุมชน 

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
ตามบริบท และตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ประชาชน และชุมชน
บางส่วน โดยเฉพาะกลุม่ที่
มีปัญหาสูง 

มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ
ตามบริบท ตามความต้องการ
ของผู้รับบริการประชาชนแต่
ละกลุม่ และชุมชนที่
ครอบคลมุ ประชากรส่วนใหญ ่

มีการเรียนรู้ ทบทวน การ
จัดระบบดูแลสุขภาพ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น 

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพอย่างบูรณาการ
ร่วมกับประชาชน ชุมชน
ภาคีภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ประชาชนมี
สถานะสุขภาพด ี

Essential Careหมายถึงบริการ
ด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน โดยสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและเป็นไปตาม
ศักยภาพของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 8.  ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (Outcome Indicator) 
 

สถานการณ ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต   

ท าให้ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุ กเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  (Public Health 
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2. การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ผู้ บั ญ ช า ก า ร แ ล ะ ร อ ง ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ท า ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ต า ม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับ
จั งหวั ด  ไ ด้ รั บการอบรม
ห ลั ก สู ต ร  ICS ส า ห รั บ
ผู้บริหาร 

พั ฒ น า ผู้ บั ญ ช า ก า ร
เหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการ
ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น  ( EOC) 
ระดับจังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือ นพ.สสจ. หรือ รอง นพ.

สสจ.ที่รับผิดชอบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการ
ฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร 
(จ านวน 9 ช่ัวโมง จัดโดยกรม
ควบคุมโรค อย่างน้อยจังหวัดละ 
2 คน) 

 
 

จั ง ห วั ด มี ผู้ บั ญ ช า ก า ร
เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เ ฉิ นทา ง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ต า ม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC)  
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การจัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
มีทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้า
ระวัง ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและ
ภัยสุขภาพ 

การจัด เตรียมการเฝ้ า
ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์โรคและภัย
สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ที ม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือการจัดเวร SAT ในภาวะ

ปกติประจ าเดือน/ปีงบประมาณ 
2561 

- รายช่ือการจัดท าทะเบียน SAT ใน
ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 
โดยช่ือไม่ซ้ ากับ SAT ภาวะปกติ 

- Outbreak Verification list ทุก
สัปดาห์ 

- Spot Report ร า ย ง า น ฉ บั บ
เบื้องต้นภายใน 120 นาที และ
ฉบับสมบูรณภ์ายใน 1 สัปดาห์ 

- ราย ช่ื อปฏิ บั ติ งานตระหนั กรู้
สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50 
ผ่านการฝึกปฏิบัติ  SAT ตามเวร
ประจ าสัปดาห์ (ท่ี กรมควบคุมโรค 
หรือ สคร.) หรือผ่านอบรมแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

จั งหวั ดมี กา ร เฝ้ า ระวั ง 
ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรค
และภัยสุขภาพ โดยทีม
ตระหนักรู้ สถานการณ์ 
( SAT) ( ภ า ว ะ ป ก ติ มี
ผู้ ปฏิบัติ งานตระหนั กรู้
สถานการณ์อย่ า งน้อย
จั งหวัดละ  3 คน และ 
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ 4 
คน) 

มีการจัดทีมปฏิบัติการระดับ
จั ง ห วั ด ใ น ส่ ว น ภ า ร กิ จ
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ( Operation 
Section) เพื่อปฏิบัติการใน
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

การจัด เตรียมการเฝ้ า
ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์โรคและภัย
สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ที ม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายช่ือการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ

ระดับจังหวัด (เช่น MERT, mini  
MERT , EMS , MCATT , CDCU/    
SRRT ฯ) 

จังหวัดมีทีมปฏิบัติการ
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด ใ น ส่ ว น
ภ า ร กิ จ ป ฏิ บั ติ ก า ร 
( Operation Section) 
เพื่อปฏิบัติการในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข 

มีการวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด 

การจัด เตรียมการเฝ้ า
ร ะ วั ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์โรคและภัย
สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ที ม
ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระดับจังหวัด 
 

ตรวจสอบหลักฐาน 
- รายงานการวิเคราะห์ระดับความ

เ สี่ ย ง ส า คั ญของ โ รคแ ละภั ย
สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ต า ม 
template ที่ ก ร ม ควบ คุ ม โ ร ค
ก าหนด (ใช้ตาราง Risk Matrix 
(ต า ม  WHO guideline) ห รื อ 
Risk Assessment algorithm ก็
ได้) 

จังหวัดมีข้อมูลระดับความ
เสี่ยงส าคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด 
มี ก า ร ยกระดั บ เ ปิ ด ศู น ย์
ปฏิ บั ติ ก า รภ า วะ ฉุ ก เ ฉิ น 
( EOC) ห รื อ มี ก า ร ซ้ อ ม

การซ้อมแผนตามระบบ
บัญชาการ เหตุ ก ารณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ตรวจสอบหลักฐาน 
- มี  Incident Action Plan (IAP) 

ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้นใน

จั ง ห วั ด มี  Incident 
Action Plan (IAP) ข อ ง
เหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

ระดับจังหวัด จังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)  

- หรือ มีการซ้อมแผน โดยก าหนด
วิธีปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อสั่งการ
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เกิดขึ้นในจังหวัดหรือมีการ
ซ้อมแผนโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการ
ไปยังหน่วยงาน 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมควบคุมโรค ส านักระบาดวิทยา 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็น/ 
ส่วนที่รับผิดชอบ 

นายแพทยน์คร  เปรมศรี   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1776 
e-mail : 
nakorn.premsri@gmail.com  

ก ากับตัวช้ีวัด 

นางสาวบวรวรรณ  ดเิรกโภค ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ 
ส านักระบาดวิทยา 

Tel. 02 590 1793 
e-mail : 
borworn67@gmail.com 

จัดเก็บตัวช้ีวัด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 

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

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ค านิยาม ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง 

สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากร
ให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท างาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วม
ปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วยด้วย 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ 
ทีมปฏิบัติการ/ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) หมายถึง ทีมภาคสนามที่
สามารถลงพ้ืนท่ีตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโรคและภัยสุขภาพที่ลง
ปฏิบัติการ เช่น MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ 
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่ก าหนด
ขึ้นโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
รวมทั้งหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบัติ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 

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

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินท่ีสามารถรับมือภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสุขท่ีเกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได ้

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จังหวัดทุกจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2, 3 และ4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : 

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

 

วิธีการประเมินผล :  ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ขั้นตอนท่ี 1 - 5 สามารถด าเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปงีบประมาณ โดย 
 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1 ได้ 
 ไตรมาสที่ 2  (รอบ 6 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได ้
 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)  ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 4 ได้ 
 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้  
(ร้อยละ 85) 
ปี 2561 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 85) 
ปี 2562 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 90) 
ปี 2563 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 95) 
ปี 2564 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 5 ได้ (ร้อยละ 100) 

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

 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

ประกอบการประเมินผล 
1 ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ

เ ห ตุ ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง
สาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม
หลักสูตร ICS ส าหรับผู้บริหาร 

- หลักฐานรายช่ือ นพ.สสจ. หรือ รอง นพ.
สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับ
ผู้บริหาร (จ านวน 9 ช่ัวโมง จัดโดยกรม
ควบคุมโรค) อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน 

2 จัดทีมปฏิบตัิการระดับจังหวัด
ในส่วนภารกิจปฏิบัติการ 
(Operation Section) เพื่อ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

- รายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการระดับ
จังหวัด เช่น MERT, mini MERT, EMS, 
MCATT, CDCU/SRRT ฯ 

3 จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT)  ระดับจั งหวัด เพื่ อเฝ้ า
ระวัง ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์การเกิดโรคและภัย
สุ ข ภ า พ  ( ภ า ว ะ ป ก ติ มี ช่ื อ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ะ ห นั ก รู้
สถานการณ์อย่างน้อยจังหวัดละ 
3 คน และ ภาวะฉุกเฉินจังหวัด
ละ 4 คน)  

- รายช่ือการจัดเวร SAT ภาวะปกติ
ประจ าเดือน/ปีงบประมาณ 2561 
- รายช่ือการจัดท าทะเบียน SAT ภาวะ
ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561 โดยช่ือไม่
ซ้ ากับ SAT ภาวะปกติ 
- ส า ม า ร ถ จั ด ท า  Outbreak 
Verification list ทุกสัปดาห์ 
- สามารถจัดท า Spot Report ได้ตาม
เงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด  
- ผู้ มี ร าย ช่ือปฏิ บั ติ ง านตระหนั กรู้
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สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50 ผ่าน
การฝึกปฏิบั ติ  SA ตาม เวรประจ า
สัปดาห์ (ท่ี กรมควบคุมโรค หรือ สคร.) 
หรือผ่านอบรมแนวทางการปฏิบัติงาน 

4 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญ
ของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด 

- มีรายงานการวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงส าคัญของโรคและภยัสขุภาพระดบั
จังหวัด ตาม template ที่กรมควบคุม
โรคก าหนด 

5 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด มีการซ้อม
แผน หรือมีการยกระดับเปิด
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

- มี Incident Action Plan (IAP) ของ
เหตุการณ์ที่ส าคัญที่ อาจเกิดขึ้น ใน
จั งหวั ด  เพื่ อ ร อง รั บกา ร เ ปิ ด ศู นย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) หรือ
ซ้อมแผน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการ 
พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง) 
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
3. พระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบญัญัติที่เกีย่วข้อง 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ  

2558 2559 2560 
ร้อยละ 85 ของจังหวัดมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานได้
จริง 

ร้อยละ - - 80 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901776  โทรศัพท์มือถือ : - 
2. นางวัชรี  แก้วนอกเขา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท ์: 02-5901793  โทรสาร: 02-5901784  
    E-mail: wacharr@hotmail.com 
3. น.ส.บวรวรรณ  ดิเรกโภค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793  โทรศัพท์มือถือ : 083 831 8999 
    โทรสาร : 02-5901784 E-mail : borworn67@gmail.com 
4. น.ส.ธนัชชา  ไทยธนสาร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793   โทรศัพท์มือถือ : 090 706 6550 
    โทรสาร : 02-5901784 E-mail : milkthanatcha@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางวัชรี  แก้วนอกเขา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ : 02-5901793  โทรสาร: 02-5901784  
    E-mail: wacharr@hotmail.com 
2. น.ส.บวรวรรณ  ดิเรกโภค  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 083 831 8999 
โทรสาร : 02-5901784  E-mail : borworn67@gmail.com 

3. น.ส.ธนัชชา  ไทยธนสาร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901793 โทรศัพท์มือถือ : 090 706 6550 
โทรสาร : 02-5901784 E-mail : milkthanatcha@gmail.com 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ 9. ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (Outcome 
Indicator) 
 

สถานการณ์   
- ระดับโลก: รายงานการจมน้ าระดับโลกขององค์การอนามัยโลก  พบว่า การจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 

๑๕ ปี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) โดย
มีจ านวนการเสียชีวิตปีละ 140,219 คน 

- ประเทศไทย: เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ าสูงเป็นอันดับ 1 ซึ่งมากกว่าทุกสาเหตุทั้งโรค
ติดเชื้อและไม่ติดเชื ้อ เฉลี่ยปีละ 1,01๖ คน (ปี พ.ศ. 2550 - 2559) ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
นับตั้งแต่ปลายปี 2549  

- ปี พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) เท่ากับ 713 คน หรืออัตราต่อประชากรแสนคน 
เท่ากับ 6.2 

- อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า การจมน้ าในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมามี
แนวโน้มสูงมากท่ีสุดในทุกกลุ่มอายุ 

- ปัจจัยเสี่ยงจากการจมน้ ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มัก
เกิดจากปัจจัยทางด้านผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และการจัดการแหล่งน้ าภายในบ้านและบริเวณบ้าน  ส่วนเด็กอายุ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ ้นไป มักเกิดจากการปัจจัยด้านตัวเด็กเองที่มักชวนกันไปไปเล่นน้ า ประกอบกับเด็กไม่มี
ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ า ไม่มีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ าและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง รวมทั้ง
ปัจจัยด้านการจัดการแหล่งน้ าบริเวณรอบๆ บ้านและในชุมชน 
 

จังหวัดในเขตพื้นที่เสี่ยง ใช้ฐานข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
- พื้นที่เสี่ยงมาก (พื้นที่สีแดง): พื้นที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่าหรือ

เท่ากับ 7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนข้ึนไป  
จ านวน 3๐ จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี 

เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวล าภู 
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อ านาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี ชุมพร 
สตูล ปัตตานี กรุงเทพมหานคร 

- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) : พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 
5 - 7.4  

จ านวน 2๑ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก อุทัยธานี ก าแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี 
นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ 
ระนอง สงขลา นราธิวาส 

- พื้นที่เสี่ยงน้อย (พื้นที่สีเขียว): พ้ืนที่ที่มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5  



105 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จ านวน 26 จังหวัด ได้แก่ ล าพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย อุตรดิตถ์ 
ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร 
กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ การตรวจติดตาม 
ผลลัพธ ์

ที่ต้องการ 
๑. จ านวนทีมผู้ก่อการ

ดี (Merit Maker) 
๒. ร้อยละของเด็กอายุ

ต่ ากว่า 2 ปี  ที่ใช้
คอกกั้นเด็ก 
(Playpen) 

๓. ร้อยละการจมน้ า
ของเด็กทุกรายที่มี
การสอบสวน 

๔. อัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ าของ
เด็ก 

1. การค้นหา/สนับสนุน/สร้าง ทีม
เครือข่ายผู้ก่อการดี ป้องกันการ
จมน้ า 

2. การติดตามประเมินรับรองทีม
ผู้ก่อการดฯี 

๓. สนับสนุนให้ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุ
ต่ ากว่า 2 ปี ใช้คอกกั้นเด็ก 
(Playpen) 

๔. สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุก
ราย 

หมายเหต ุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึง 
ทีมที่มีการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า
ในรูปแบบสหสาขา และใช้ทรัพยากร 
ที่มีในพื้นที่ โดยมีการด าเนินงาน
อย่างน้อย 6 องค์ประกอบดังน้ี 
1) สถานการณ์และข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี 

(ปริมาณและคณุภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้ าเสีย่ง (3 แห่ง) 
3) การด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(1 แห่ง) (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, 
สอนให้เด็กรูจ้ักแหล่งน้ าเสี่ยง และ
จัดการสิ่งแวดล้อม ภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ)  

4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถาน
บริการสาธารณสุข/ชุมชน (3 แห่ง) 

5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ า 
    เพื่อเอาชีวิตรอด (มีครูสอน ๕ คน  
    และเด็กได้เรยีน 100 คน) 
6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์      

(ทุก 4 เดือน) 

รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการวเิคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล

การจมน้ าเป็นรายอ าเภอย้อนหลงั 5 
ปี ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. ร้อยละ ๒๕ ของเด็กอายุต่ ากว่า  2 ปี
ในพื้นที่มีการทีใ่ช้คอกกั้นเด็ก 

3. ร้อยละการจมน้ าของเด็กทุกรายที่มี
การสอบสวน 

รอบท่ี 2 
1. จ านวนทีมผู้ก่อการดีในแตล่ะจงัหวัด

ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่

เสี่ยงปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ ๗
0 ของจ านวนอ าเภอในจังหวดั มีทีม
ผู้ก่อการดรีะดับทองแดง อย่าง
น้อยอ าเภอละ 1 ทีม 

- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): ร้อยละ ๓0 
ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด มีทีม
ผู้ก่อการดรีะดับทองแดง อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 ทีม  

2. ร้อยละ ๕๐ ของเด็กอายุต่ ากว่า  2 ปี
ในพื้นที่มีการทีใ่ช้คอกกั้นเด็ก 
(Playpen) 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่จมน้ าทุก
รายได้รับการสอบสวน 

๔. จ านวนการเสียชีวิตลดลงตามทีก่ าหนด 
- พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 2๕ 
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ ๒๐  
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงร้อยละ 1๐ 

1. จังหวัดมี ทีม
ผู้ก่อการด ี
ตามที่ก าหนด* 
2. ร้อยละ 50 
ของจ านวนเด็ก 
อายตุ่ ากว่า   2 
ปี ในพ้ืนท่ีที่ใช้
คอกกั้นเด็ก 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของเด็กที่จมน้ า
ทุกรายได้รับการ
สอบสวน 
๔. จังหวัดมี
จ านวนการ
เสียชีวิตลดลง
ตามที่ก าหนด* 
*เป้าหมายราย
จังหวัดและเขต 
ตามเอกสาร แนบ
ท้าย 

 

หมายเหตุ:  ศึกษารายละเอียดตามคู่มือแนวทางประเมินผู้ก่อการดีหรือแนวทางส าหรับผู้ขอรับรองเป็นผู้ก่อการดีการด าเนินงานป้องกันการจมน้ า ฉบับ
ปรับปรุง พฤศจกิายน ๒๕๖๐  สามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ ส านกัโรคไม่ติดตอ่ กรมควบคุมโรค www.thaincd.com 
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เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1) จ านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 

      ระดับเขต :  แตกต่างกันในแต่ละเขต (เอกสารแนบท้าย ๑) 
ระดับจังหวัด : แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด (เอกสารแนบท้าย ๒) 
หมายเหตุ การคิดเป้าการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ทีมใหม่ 

 - พ้ืนที่สีแดงและสีเหลือง มีจ านวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจ านวนอ าเภอ 
 - พ้ืนที่สีเขียว  มีจ านวนทีมอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจ านวนอ าเภอ 

2) ร้อยละของเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ท่ีใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) 
ระดับเขต/จังหวัด: ร้อยละ 50 ของจ านวนเด็ก อายุต่ ากว่า 2 ปี ในพื้นที่ที่ใช้คอกกั้นเด็ก  

3) ร้อยละการจมน้ าของเด็กที่มีการสอบสวน 
ระดับเขต/จังหวัด: ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่จมน้ าทุกรายได้รับการสอบสวน 

4) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก  
ระดับประเทศ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปีต่อประชากรเด็ก
แสนคน เท่ากับ ๔.๕ (หรือจ านวนการเสียชีวิต ไม่เกิน ๕๔๐ คน) 
ระดับเขต :  แตกต่างกันในแต่ละเขต (เอกสารแนบท้าย ๑) 
ระดับจังหวัด : แตกต่างกันในแต่ละจังหวัด (เอกสารแนบท้าย ๒) 
หมายเหตุ การคิดเป้าลดจ านวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:   

- พ้ืนที่สีแดง      ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี  
  - พ้ืนที่สีเหลือง   ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี  
  - พ้ืนที่สีเขียว     ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี  

 

มาตรการด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑) การสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ า (ทีมใหม่) 
๒) เน้นกลุ่มเด็กเล็กต่ ากว่า 5 ปีมากขึ้น และการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) ในครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ า

กว่า ๒ ปี 
๓) การเฝ้าระวัง และการสอบสวน 

 

แนวทางการตรวจติดตาม 
1) จ านวนทีมผู้ก่อการดีในแต่ละจังหวัดตามที่ก าหนด ดังนี้ 

- เขตพ้ืนที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) : ร้อยละ ๗0 ของจ านวนอ าเภอ
ในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดีระดับทองแดง อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม 

- เขตพ้ืนที่เสี่ยงน้อย (เขียว) : ร้อยละ ๓0 ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดีระดับ
ทองแดง อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ทีม 

2) รอ้ยละ ๕๐ ของเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปีมีการใช้คอกกั้นเด็ก 
๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กท่ีจมน้ าทุกรายได้รับการสอบสวน 
๔) จ านวนการเสียชีวิตลดลงตามท่ีก าหนด 

- พ้ืนที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 2๕ 
- พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ ๒๐  
- พ้ืนที่เสี่ยงน้อย ลดลงร้อยละ 1๐ 
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Template ตัวช้ีวัด (ตาม template กสธ.) 
    ภาพประเทศ 

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

 
ก าหนด Small Success รายไตรมาส 
 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ * ไตรมาสที่ ๔ * 
ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก 
ที่จมน้ าทุกรายได้รับ 

การสอบสวน 

ร้อยละ ๒๕ ของจ านวน
เด็กอายุต่ ากว่า ๒ ปี  

ในพ้ืนทีม่ีการใช้ 
คอกกั้นเด็ก (Playpen) 

จ านวนทีมผู้ก่อการดี 
ในแต่ละจังหวัด 
ตามค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

จ านวนการเสียชีวิต
ลดลงตามค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

 
       หมายเหต:ุ *รายละเอียดค่าเป้าหมายรายจังหวัดตามเอกสารแนบท้าย 
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เป้าหมายการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
และจ านวนทีมผู้ก่อการดี ปี ๒๕61 จ าแนกตามเขตบริการสุขภาพ 

 

เขต/พื้นที่ 
การเสียชีวิต, อัตรา (จ านวนคน) ผู้ก่อการดี (ทีม) 

Baseline ปี 59 เป้าหมาย ปี 61 
Baseline ปี 60 
(ทีมทองแดง) 

เป้าหมาย ปี 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 
 

แหล่งข้อมูล : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๐) 
วิเคราะห์ :  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส านักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
              (ข้อมูลอาจแตกต่างจากท่ี กยผ. รายงาน เนื่องจากข้อมูลรายงานเดมิมีเหตุการณ์จากเรือล่มร่วมด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ 

จ าแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2561 (* Base line ปี 2559 ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐) 

เขต ล าดับ จังหวัด 
จ านวนตาย 

ปี 59  
(คน) 

ประชากร
เด็ก 

อัตรา 
เป้าหมายปี 61 

(ไม่เกิน) 
จ านวน
อ าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมายทีม
ผู้ก่อการดี 

(ทีม) จ านวน (คน) อัตรา 

1 1 ล าพูน 1 54,881 1.8 0 0.0 8 3 
  2 น่าน 2 73,969 2.7 1 1.4 15 5 
  3 เชียงใหม่ 7 251,609 2.8 6 2.4 25 8 
  4 แพร่ 1 58,868 1.7 0 0.0 8 3 
  5 พะเยา 2 64,506 3.1 1 1.6 9 3 
  6 ล าปาง 6 93,846 6.4 4 4.3 13 10 
  7 แม่ฮ่องสอน 0 51,554 0.0 0 0.0 7 3 
  8 เชียงราย 7 190,120 3.7 6 3.2 18 6 
    รวมเขต 1 26 839,353 3.1 18 2.1 103 41 
2 1 อุตรดิตถ ์ 3 69,960 4.3 2 2.9 9 3 
  2 พิษณุโลก 8 138,888 5.8 6 4.3 9 7 

  3 สุโขทัย 10 94,082 10.6 7 7.4 9 7 
  4 เพชรบูรณ ์ 9 170,581 5.3 7 4.1 11 8 
  5 ตาก 7 124,799 5.6 5 4.0 9 7 
    รวมเขต 2 37 598,310 6.2 27 4.5 47 32 
3 1 พิจิตร 7 89,174 7.8 5 5.6 12 9 
  2 อุทัยธานี 4 56,899 7.0 3 5.3 8 6 
  3 ก าแพงเพชร 8 129,117 6.2 6 4.6 11 8 
  4 นครสวรรค ์ 17 172,692 9.8 12 6.9 15 11 
  5 ชัยนาท 2 50,878 3.9 1 2.0 8 3 
    รวมเขต 3 38 498,760 7.6 27 5.4 54 37 
4 1 พระนครศรีอยุธยา 13 138,460 9.4 9 6.5 16 12 
  2 นนทบุรี 5 190,215 2.6 4 2.1 6 2 
  3 ปทุมธานี 6 197,700 3.0 5 2.5 7 3 
  4 สระบรุ ี 9 112,943 8.0 6 5.3 13 10 
  5 สิงห์บุร ี 2 31,863 6.3 1 3.1 6 5 
  6 อ่างทอง 1 44,339 2.3 0 0.0 7 3 
  7 ลพบุร ี 7 121,719 5.8 5 4.1 11 8 
  8 นครนายก 3 42,667 7.0 2 4.7 4 3 
    รวมเขต 4 46 879,906 5.2 32 3.6 70 46 
5 
  
  
  
  
  

1 กาญจนบุร ี 17 150,596 11.3 12 8.0 13 10 
2 สมุทรสงคราม 2 28,776 7.0 1 3.5 3 3 
3 ประจวบครีีขันธ์ 3 97,123 3.1 2 2.1 8 3 
4 เพชรบุร ี 8 80,117 10.0 6 7.5 8 6 
5 สุพรรณบุร ี 10 139,966 7.1 8 5.7 10 7 
6 สมุทรสาคร 5 96,503 5.2 4 4.1 3 3 

เอกสารแนบท้าย 2 
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เขต ล าดับ จังหวัด 
จ านวนตาย 

ปี 59  
(คน) 

ประชากร
เด็ก 

อัตรา 
เป้าหมายปี 61 

(ไม่เกิน) 
จ านวน
อ าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมายทีม
ผู้ก่อการดี 

(ทีม) จ านวน (คน) อัตรา 

  7 ราชบุร ี 14 143,434 9.8 10 7.0 10 7 
  8 นครปฐม 9 152,441 5.9 7 4.6 7 5 
    รวมเขต 5 68 888,956 7.6 50 5.6 62 44 
6 1 ระยอง 18 140,926 12.8 13 9.2 8 6 
  2 ตราด 1 38,808 2.6 0 0.0 7 3 
  3 สระแก้ว 10 107,150 9.3 7 6.5 9 7 
  4 ฉะเชิงเทรา 12 127,528 9.4 9 7.1 11 8 

  5 ปราจีนบุร ี 8 87,315 9.2 6 6.9 7 5 
  6 ชลบุร ี 19 287,990 6.6 15 5.2 11 8 
  7 จันทบุร ี 5 92,448 5.4 4 4.3 10 7 
  8 สมุทรปราการ 4 224,566 1.8 3 1.3 6 2 
    รวมเขต 6 77 1,106,731 7.0 57 5.2 69 46 
7 1 กาฬสินธุ ์ 13 167,305 7.8 9 5.4 18 13 

  2 มหาสารคาม 8 153,730 5.2 6 3.9 13 10 
  3 ร้อยเอ็ด 16 212,532 7.5 12 5.6 20 14 
  4 ขอนแก่น 30 298,925 10.0 22 7.4 26 19 
    รวมเขต 7 67 832,492 8.0 49 5.9 77 56 
8 1 เลย 14 112,732 12.4 10 8.9 14 10 

  2 หนองบัวล าภ ู 7 92,779 7.5 5 5.4 6 5 
  3 บึงกาฬ 4 85,647 4.7 3 3.5 8 3 
  4 อุดรธาน ี 22 281,341 7.8 16 5.7 20 14 
  5 หนองคาย 8 91,122 8.8 6 6.6 9 7 
  6 นครพนม 10 135,208 7.4 8 5.9 12 9 
  7 สกลนคร 17 214,959 7.9 12 5.6 18 13 
    รวมเขต 8 82 1013788 8.1 60 5.9 87 61 
9 1 สุรินทร ์ 23 257,188 8.9 17 6.6 17 12 
  2 บุรีรัมย ์ 13 299,277 4.3 11 3.7 23 7 
  3 นครราชสมีา 38 460,545 8.3 28 6.1 32 23 
  4 ชัยภูม ิ 18 194,795 9.2 13 6.7 16 12 
    รวมเขต 9 92 1,211,805 7.6 69 5.7 88 54 

10 1 มุกดาหาร 2 63,736 3.1 1 1.6 7 3 
  2 อ านาจเจรญิ 5 66,034 7.6 3 4.5 7 5 
  3 ยโสธร 3 88,953 3.4 2 2.2 9 3 
  4 อุบลราชธาน ี 29 350,592 8.3 21 6.0 25 18 
  5 ศรีสะเกษ 19 263,771 7.2 15 5.7 22 16 
    รวมเขต 10 58 833,086 7.0 42 5.0 70 45 

11 1 กระบี ่ 4 109,857 3.6 3 2.7 8 3 
  2 สุราษฎร์ธาน ี 16 212,401 7.5 12 5.6 19 14 
  3 ชุมพร 9 91,144 9.9 6 6.6 8 6 
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เขต ล าดับ จังหวัด 
จ านวนตาย 

ปี 59  
(คน) 

ประชากร
เด็ก 

อัตรา 
เป้าหมายปี 61 

(ไม่เกิน) 
จ านวน
อ าเภอ 
(แห่ง) 

เป้าหมายทีม
ผู้ก่อการดี 

(ทีม) จ านวน (คน) อัตรา 

  5 ภูเก็ต 1 85,230 1.2 0 0.0 3 1 
  6 นครศรีธรรมราช 8 292,149 2.7 7 2.4 23 7 
  7 พังงา 1 52,099 1.9 0 0.0 8 3 
  8 ระนอง 2 35,379 5.7 1 2.8 5 4 
    รวมเขต 11 41 878,259 4.7 29 3.3 74 38 

12 1 สตูล 7 75,974 9.2 5 6.6 7 5 
  2 ยะลา 6 138,326 4.3 5 3.6 8 3 
  3 ตรัง 3 127,373 2.4 2 1.6 10 3 
  4 สงขลา 15 291,775 5.1 12 4.1 16 12 
  5 ปัตตาน ี 16 185,991 8.6 12 6.5 12 9 
  6 นราธิวาส 11 202,648 5.4 8 3.9 13 10 
  7 พัทลุง 2 95,241 2.1 1 1.0 11 4 
    รวมเขต 12 60 1,117,328 5.4 45 4.0 77 46 
    กรุงเทพมหานคร 21 872,720 2.4 15 1.7 50 35 

 
  ทั่วประเทศ 713 1,571,494  6.2 520 4.5 928 581 

 

แหล่งข้อมลู:  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2560) 
วิเคราะห์:  กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ส านักโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
               (* ข้อมูลอาจแตกต่างจากที่ กยผ.รายงาน เนื่องจากขอ้มูลเดิมมีเรือล่มร่วมด้วย) 
 

หมายเหตุ:  1)  พื้นที่สีแดงเป็นพืน้ที่เสี่ยงมาก (อัตราการเสยีชีวติต่อประชากรเดก็แสนคนมากกว่าหรือเท่ากบั 7.5 หรือจ านวนคนเสยีชีวติตั้งแต ่20 คน
ขึ้นไป) ค านวณเป้าการลดโดยใหจ้ านวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 25 ต่อป ี

2)  พื้นที่สีเหลืองเป็นพื้นที่เส่ียงปานกลาง (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนเท่ากับ 5-7.4) ค านวณเป้าการลดโดยให้
จ านวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 20 ต่อปี 

3)  พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย (อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5) ค านวณเป้าการลดโดยให้จ านวนการ
เสียชีวิตลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

4)  ใช้ข้อมูลจ านวนการเสียชวีิตจากใบมรณบัตรปีพ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560) 
5)  อัตรา หมายถึง อัตราการเสียชวีิตจากการจมน้ าในเด็ก (อายุต่ ากวา่ 15 ปี) ต่อประชากรเด็กแสนคน 
6)  การคิดค่าเป้าหมายผู้ก่อการดี  

 พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจ านวนทีมผู้กอ่การดีอย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจ านวนอ าเภอ 
 พื้นที่สีเขียว มีจ านวนทีมผู้ก่อการดีอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจ านวนอ าเภอ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)  

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

โครงการที ่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

ลักษณะ เชิงปริมาณ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 17. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 

ค้านิยาม เด็กอายุต้่ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
การจมน้้า หมายถึง การจมน้ าท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ 
พ้ืนที่เสี่ยงมาก (พ้ืนที่สีแดง): พื้นที่ท่ีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนมากกว่า
หรือเท่ากับ 7.5 หรือจ านวนคนเสียชีวิตตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (จ านวน 30 จังหวัด ได้แก่ 
สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง 
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ีกาฬสินธุ ์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวล าภู อุดรธาน ี
หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูม ิอ านาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี 
ชุมพร สตลู ปัตตานี กรุงเทพมหานคร) 
พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (พ้ืนที่สีเหลือง): พื้นที่ท่ีมีอัตราการเสยีชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคน
เท่ากับ 5 - 7.4 (จ านวน 21 จังหวัด ได้แก ่ล าปาง พิษณุโลก เพชรบูรณ ์ตาก อุทัยธานี 
ก าแพงเพชร สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรสงคราม สุพรรณบรุี สมุทรสาคร นครปฐม 
ชลบุรี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา นราธิวาส) 
พ้ืนที่เสี่ยงน้อย (พ้ืนที่สีเขียว): พื้นที่ท่ีมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5 
(จ านวน 26 จังหวัด ได้แก่ ล าพูน น่าน เชียงใหม่ แพร่ พะเยา แม่ฮอ่งสอน เชียงราย 
อุตรดิตถ์ ชัยนาท นนทบุร ีปทุมธานี อ่างทอง ประจวบคีรีขันธ ์ตราด สมุทรปราการ บึงกาฬ 
บุรีรัมย์ มุกดาหาร ยโสธร กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พังงา ยะลา ตรัง พัทลุง) 

เกณฑ์เป้าหมาย: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายตุ่ ากวา่ 15 ปี ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน  
ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 

< 4.5 < 4.0 < 3.5 < 3.0 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการเสยีชีวิตจากการจมน้ าของเด็กไทย เนื่องจากเป็นสาเหตทุี่ป้องกันได้ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

แหล่งข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีท่ีเสียชีวิตจากการจมน้ า 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี 

สูตรค้านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี (เป้าหมายระดบัประเทศ) 
ปี 2561 : 

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

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

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

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

< 90 คน < 180 คน < 270 คน < 360 คน 
 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายระดับจังหวัด 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน* รอบ 12 เดือน* 
ร้อยละ 100 ของเด็ก 

ที่จมน้ าทุกราย 
ได้รับการสอบสวน 

ร้อยละ 25 ของจ านวน
เด็กอายตุ่ ากวา่ 2 ปี  

ในพื้นทีม่ีการใช้ 
คอกกั้นเด็ก (Playpen) 

จ านวนทีมผู้ก่อการด ี
ในแต่ละจังหวัด 
ตามค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

จ านวนการเสียชีวิตลดลง
ตามค่าเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

       หมายเหต:ุ *รายละเอียดค่าเปา้หมายรายจังหวัดสามารถ download ได้ที่ www.thaincd.com  
 
เป้าการสร้างทีมผู้กอ่การดี (Merit Maker) ทีมใหม:่ 
 พื้นที่สีแดงและสีเหลือง มีจ านวนทีม  

อย่างน้อย ร้อยละ 70 ของจ านวนอ าเภอ 
 พื้นที่สีเขียว มีจ านวนทีม 

อย่างน้อย ร้อยละ 30 ของจ านวนอ าเภอ 

เป้าลดจ้านวนการเสียชีวิตรายจังหวัด:  
 พื้นที่สีแดง ลดลงร้อยละ 25 ต่อปี  
 พื้นที่สีเหลือง    ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี  
 พื้นที่สีเขียว      ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ าในปี พ.ศ. 2560 ดังนี ้
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >5.1 >4.9 - 5.1 >4.7 - 4.9 >4.5 - 4.7 <4.5  

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ า  
2. แนวทางการด าเนินงานป้องกันการจมน้ าในชุมชน 
3.  สื่อเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ า ของส านักโรคไมต่ิดต่อ  
    กรมควบคุมโรค ข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ website ส านักโรคไมต่ิดต่อ (www.thaincd.com) 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

5.9 อัตราต่อ
ประชากรเด็ก

แสนคน 

6.1 5.9 รอข้อมูล 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
โทรศัพทท์ี่ท างาน: 02-590 3967  โทรศัพท์มือถือ: 086-5167476 
โทรสาร: 02-5903968                    E - mail: jew_suchada@hotmail.com 

2.  นางสาวสม้  เอกเฉลมิเกียรต ิ  โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 
โทรศัพทท์ี่ท างาน :02-590 3967 E – mail: som_atat@yahoo.com 

     ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท้า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

1. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ   
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-590 3967  โทรศัพท์มือถือ: 086-5167476 
โทรสาร: 02-5903968                    E - mail: jew_suchada@hotmail.com 

2.  นางสาวสม้  เอกเฉลมิเกียรต ิ  โทรศัพท์มือถือ : 089-1303519 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-590 3967 E – mail: som_atat@yahoo.com 

     ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๑ : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 10. อัตราการเสียชีวิตจากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (Outcome Indicator) 
 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
การบาดเจ็บเป็นปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต พิการและก่อความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกแห่งในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คน คาดการณ์ว่าระหว่าง 
พ.ศ. 2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางถ้าปราศจากการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 

1) สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 
ส าหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global 

Status Report on Road Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการ
ส ารวจ 180 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น คิดเป็น
อัตรา 17.3 ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้ และ
จากรายงานดังกล่าว ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 
36.2 รายต่อแสนประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและ
อาเซียน ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด และในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา จากข้อมูล
มรณะบัตร พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ที ่19.21 ต่อประชากรแสนคน 

2) เป้าหมายความปลอดภัยทางถนนกระทรวงสาธารณสุข   
ประเทศไทยมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน คือ การลดอัตราการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ไม่เกิน 10 คนต่อประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ.2563 โดยในส่วนของ
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประเทศ และสอดคล้องเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs โดย
หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) จ านวน 17 
เป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนใน
ทุกวัย ข้อ 3.6 ลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 
2563 การก าหนดให้ลดจ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนถือเป็นก้าวครั้งส าคัญต่อ
ประเด็นความปลอดภัยทางถนน สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับมากขึ้นว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนน เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก 

ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ส่วนเป้าหมายในระดับเขตและจังหวัดให้
ลดการจ านวนผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 21 จากฐานข้อมูลมรณบัตรปี พ.ศ. 2553-2555 โดยค านวณจากค่ามัธย
ฐาน 3 ปี (รายละเอียดของแต่ละจังหวัดอยู่ในเอกสารแนบท้าย)  
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้นในปีงบประมาณ 2561 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใน 4 มาตรการ

หลัก แต่จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ส าคัญ 2 ส่วนที่สามารถวัดและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้แก่  

1) การขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลให้มีความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ IS Online และการ  
บูรณาการข้อมูล 3 ฐานในจังหวัด ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากในหลายจังหวัด 

2) ขยับการป้องไปท่ีเข้มข้นในระดับอ าเภอและชุมชนมากขึ้น ได้แก่  อ าเภอ (สสอ./รพช./คปสอ.) 
เป็นเลขาร่วมใน ศปถ.อ าเภอ และบูรณาการการขับบเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (District Health Board: DHB) และมีกระบวนการท างานทั้งเชิงผลผลิตและเชิงคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้โครงการ D-RTI (District-Road Traffic Injury) ซึ่งเป็นกรอบการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับอ าเภอที่ครอบคลุมทุกประเด็น ทั้งการจัดการข้อมูล การบูรณาการทีมสหสาขา การ
ขับเคลื่อนในระดับชุมชน การจัดการจุดเสี่ยง มาตรการชุมชน มาตรการองค์กร  พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลในระดับอ าเภอ   

  

 
 

 
มาตรการด าเนินงานที่ส าคัญและแนวทางทางการตรวจติดตาม 
 
 

หน่วยงาน มาตรการ การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น 
 

ระดับจังหวัด 
ส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวดั 

 1. Integration Data 3 ฐาน  
 2. Investigation online  
     (ในแง่การบริกหารจดัการในจงัหวัด)  
 3. Information Black Spot น าเสนอข้อมูล 
    จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ  

1) การบูรณาการข้อมูลการตาย  
   ของจังหวัดจาก 3 หน่วยงาน 
   เป็นอย่างไร (สถานการณ์ปญัหา  
   ควรตารางแยกเป็นรายอ าเภอ  
   และรายเดือน) 
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หน่วยงาน มาตรการ การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น 
    อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  
 4. SAT/EOC-RTI วิเคราะห์ข้อมลูสู่มาตรการ 
    ป้องกันสนับสนุน อ าเภอ/ท้องถิ่น  

2) น าเสนอข้อมลูช้ีเป้าจุดเสีย่ง 
    จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ  

 
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 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง 
    ถนน (จปถ.) เน้น รถพยาบาล รถยนต ์
    ราชการ (ควรเป็นฝ่ายบริหาร/ยานพาหนะ 
    ของหน่วยงาน)   
5. การรักษาพยาบาล EMS/ER/In-hos/Refer    

1) จ านวนโรงพยาบาลที่    
   ด าเนินการ IS online  
    (เฉพาะ A S M1 ในจังหวัด)  
2) มีการเกดิอุบัติเหตุรถพยาบาล 
    ในจังหวัดหรือไม่  
3) การรักษาพยาบาลจ านวน 
   ผู้บาดเจ็บทางถนนที่มีค่าที่มี  
   Ps>0.75 เสียชีวิต ไม่เกิน 1%   

 
ระดับอ าเภอ 

สสอ. 
โรงพยาบาลชุมชน 

คปสอ. 
 

1. สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขารว่มใน ศปถ. 
อ าเภอ 

2. อ าเภอมีการบูรณาการงาน RTI ใน DHB 
3. Community Road Safety    
    (ชุมชน/ต าบล/หมู่บา้น)  
4. D-RTI ปี 2 (อ าเภอ) 
   (District-Road Traffic Injury) 

1) D-RTI เป้าหมาย มีการด าเเนนิ 
   การอ าเภอเสีย่งสูงสุด 1 อ าเภอ 
   ในจังหวัด และอีก 30%ของ 
   อ าเภอที่เหลือ 
   หมายเหตุ การด าเนินงาน  
   D-RTI จะสามารถครอบคลุม 
   กิจกรรมทั้ง 4 ประเด็นด้านซ้าย  

 

 

การก าหนด Small Success รายไตรมาส 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. เสนอข้อมลูการตายที ่
    เป็นทางการต่อ ศปถ. 
    ประเทศ  (ส่วนกลาง) 
2. การจดัอบรม IS  
   online (รพ. A S M1)  
   อย่างน้อย 6 เขต  
   (ส่วนกลาง) 

 1. มีการชี้เป้าจุดเสี่ยง 
      ผ่าน ศปถ. ทุก 
      จังหวัด (760 จุด)    
      (สสจ.)  

2. จังหวัดรายงาน 
    การบูรณาการ 
    ข้อมูลครบทุก 
    จังหวัด (สสจ.) 

1. อ าเภอที่ด าเนินการ  
   D-RTI ตามเป้าหมาย    
   (อ าเภอ/สสจ/สคร.) 
2. มีการรายงานผลการ  
    สอบสวนผ่าน 
   Investigation online 
   ตามเกณฑ ์
   (พ้ืนที่/ส่วนกลาง) 

1. มีระบบรายงาน IS online อยา่งน้อย 
80% (รพ. A S M1/ส่วนกลาง) 

2. มีอ าเภอ D-RTI ผ่านเกณฑ์ระดบัดี 50%  
   (161 อ าเภอ) (อ าเภอ/สสจ/สคร./

ส่วนกลาง) 
3. การชี้เป้าจดุเสี่ยงผ่าน ศปถ. ทุกจังหวัด  
    (1,520 จุด) (สสจ) 
4. จ านวนครั้งและผูเ้สยีชีวิตจากอบุัติเหตุ    
    รถพยาบาลลดลง (โรงพยาบาล/ 
    ส่วนกลาง) 
5. ผู้บาดเจ็บจากทางถนนท่ีมีค่า Ps>0.75  
    เสียชีวิตไม่เกิน 1% (รพ. A S M1) 

หมายเหตุ : 1) การพิจารณาหน่วยงานในการตอบ Small Success ให้ดูวงเล็บแนบท้ายในแตล่ะข้อ  
               2) เป้าหมายในแต่ละข้อจะมีการรายงานผ่านระบบ Web Base quickwin ของกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.)  
                   http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php รายไตรมาส 
 
 
 
 
 

http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักโรคไม่ติดต่อ ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 

๑. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 08 9788 3020 
e-mail: nuchtt@hotmail.com 

๒. นายขจรศักดิ์  จันทร์
พาณิชย ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

Tel. 0 2590 3967 
Mobile 06 4424 8855 
e-mail: khajohn_j@hotmail.com 

3. นายพานนท์  ศรีสุวรรณ 
  

นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

Tel. 0 2590 3967 
ppanon025@gmail.com 

4. นางสาวนิตยา คณติสาร นักวิชาการสาธารณสุข 
กองสาธารสุขฉุกเฉิน 

Tel. 0 2590 1967 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด  PP&P Excellence 
แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่  8. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
ค านิยาม อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทาง

บก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่าง
น าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึก
ผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้
ฐานข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ 
ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสิ้นสุดไตรมาส 3  พบว่าอัตราตาย
อยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน  ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4  อัตราตายจะเพิ่ม
มากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน  จึงขอตั้งเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากร
แสนคน ประกอบกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและ
ประเมินผล     การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึง
เสนอให้มีการแบ่งน้ าหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน   

เกณฑ์เป้าหมาย 
เนื่องจากข้อมูล 3 ฐานยังไม่นิ่ง จงึขอปรับมาใช้ข้อมูลจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขโดย
ขอตั้งเป้าหมาย 5 ปี ดังนี ้

ปีงบประมาณ 60  ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ไม่เกิน 18 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน 16 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน 14 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน 12 ต่อ

ประชากรแสนคน 
ไม่เกิน 11 ต่อ

ประชากรแสนคน 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรไทยทุกกลุ่มอาย ุ
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูการตายจากอุบตัิเหตุทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด กองยุทธศาสตร์และ

แผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมจาก

ข้อมูลการตายฐานมรณบตัร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูล       
ทีย่ังไม่ผ่านการตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด (V01-V89)   
หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางปี  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 : อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไมเ่กิน 18 ต่อประชากรแสนคน (ลดลง 14% จากค่า median  
ปี 2553-2555 = 13,819 ราย โดยคดิแยกเป็นรายเดือนในแตล่ะไตรมาส) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวนไม่เกิน 
2,997 คน 

จ านวนไม่เกิน 
6,201 คน 

จ านวนไม่เกิน 
9,209 

ไม่เกิน 18  
ต่อแสนประชากร 

การติดตามการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) 
ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ไม่เกิน 6 ต่อ 
แสนประชากร 

ไม่เกิน 16.5 ต่อ 
แสนประชากร 

ไม่เกิน 18  
ต่อแสนประชากร 

 
ปี 2561 : อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไมเ่กิน 16 ต่อประชากรแสนคน 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวนไม่เกิน 
2,735 คน 

จ านวนไม่เกิน 
5,696 คน 

จ านวนไม่เกิน 
8,459 คน 

ไม่เกิน 16  
ต่อแสนประชากร 

การติดตามการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (มาตรา 44) 
ตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน รอบ 10 เดือน รอบ 12 เดือน 

อัตราการเสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บทางถนน 

ไม่เกิน 4 
ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 14.5  
ต่อแสนประชากร 

ไม่เกิน 16  
ต่อแสนประชากร 

 
ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 14 ต่อ 

แสนประชากร 
ปี 2563 : 
 
 
 
 
ปี 2564 : 
 
 

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

แสนประชากร 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ไม่เกิน 11 ต่อ 

แสนประชากร 
วิธีการประเมินผล :  ค านวณอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อประชากรแสนคนในปีท่ีประเมิน 

เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จากข้อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี ้

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

เอกสารสนับสนุน - 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน  

ที่มา : ข้อมูลฐานมรณบตัรที่ยังไมผ่่านการ verify กับหนังสือรับรองการตาย   
        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

21.86  
ค่ามัธยฐาน  
3 ปี (ปี 53-

55) 

จ านวน 
(อัตราต่อ

ประชากรแสน
คน) 

11,567 ราย 
 (17.81) 

12,388 ราย 
(18.97) 

 6,637
ราย 

(10.10) 
(รอบ 6 
เดือน) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์มือถือ : 089-788-3020 E-mail : nuchtt@yahoo.com 
โทรศัพท์ส านักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968 
2. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์มือถือ : 089-799-0825 E-mail : zalenxxx@gmail.com 
โทรศัพท์ส านักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968 
3. นายปัณญ์  จันทร์พาณิชย์ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์มือถือ : 084-672-4678 E-mail : khajohn_j@hotmail.com 
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968  

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

1.ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
2.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม  
โทรศัพท์มือถือ : 089-788-3020 E-mail : nuchtt@yahoo.com 
โทรศัพท์ส านักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968 

  2. นางสาวชลธิชา ค าสอ 
โทรศัพท์มือถือ : 089-924-3915 E-mail : c.kamsor@gmail.com 
โทรศัพท์ส านักงาน :02-590-3967 โทรสาร : 02-590-3968  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
 

ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (Outcome Indicator) 
Process Indicator ที่เกี่ยวกับการก ากับติดตามตาม Small Success 

การด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และการลดปัจจัย
เสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและประชากร 

สถานการณ ์
โรคความดันโลหิตสูง: ข้อมูลสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยในปี 2557 – 2560 

พบว่าอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่  219,132.88  913.97  1,178.60 และ 1,355.42 ต่อ
แสนประชากร ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากข้อมูลสถิติข้อมูลระบบ
รายงาน HDC พบว่าการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป จ านวน 16,906,211 คน พบเป็นกลุ่มเสี่ยง 
3,909,876 คน และกลุ่มสงสัยป่วยรายใหม่ 761,922 คน ปีงบประมาณ ๒๕60 พบอัตราผู้ป่วยรายใหม่
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง 582.81 ต่อแสนประชากร 

การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 (ปี 2551-2552) พบความชุกของ
ความดันโลหิตสูง ในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 21.4 หรือประมาณ 11 ล้านคน และผู้ที่มี
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในเพศชาย และร้อยละ 40 ในเพศหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนผู้ที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นความดันโลหิตสูงแต่ไม่ได้รับการรักษา มีร้อยละ 8-9 และในกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษา มีเพียง 1ใน 4ที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด การส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (ปี 2557) พบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร
ไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 24.7 หรือประมาณ 14 ล้านคน 

โรคเบาหวาน:สถานการณ์ในประเทศไทยในปี 2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 9,647 
ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 14.93 ต่อประชากรแสนคนและจากข้อมูล
ระบบรายงาน HDC พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕60 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีมี
เพียงร้อยละ 23.13 ซึ่งหากผู้ป่วยควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีจะท าให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนทั้งเรื่อง
ของ ตา ไต หัวใจ สมอง หรือเท้าอัตราผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานเป็น 582.81 ต่อแสนประชากร 

การส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4   ปี 2551-
2552 พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปร้อยละ 6.9 หรือ ประมาณ 
3,185,639 คน โดยเพศหญิงมีความชุกสูงกว่าในเพศชาย คือ ร้อยละ 7.7 และ 6 ตามล าดับ นอกจากนี้
ความชุกจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ กล่าวคือ จากร้อยละ 0.6 ในกลุ่มอายุ 15-29 ปี และพบสูงสุดในกลุ่มอายุ     
60-69 ปีร้อยละ 16.7 และที่ส าคัญ 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเบาหวานไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมา
ก่อน กลุ่มอายุ 15-29 ปี เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดสัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยจะลดลง
ตามอายุที่เพ่ิมข้ึนจนต่ าสุดในช่วงอายุ 70-79 ปี เพศชายทุกกลุ่มอายุมีสัดส่วนของการไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
มาก่อนสูงกว่าในผู้หญิงในกลุ่มอายุเดียวกันและมีสัดส่วนของผู้ที่รักษาและควบคุมระดับน้ าตาลได้ตามเกณฑ์
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น้อยกว่าเพศหญิงเกือบทุกกลุ่มอายุการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (ปี2557) 
พบความชุกของโรคเบาหวาน ในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 8.9 หรือประมาณ 5 ล้านคน 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
การด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งใน
ระดับบุคคลและประชากร 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การด าเนินการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวานในประชนอายุ 35 ปีข้ึนไป และ
การลดปัจจัยเสี่ยงท้ังในระดับบุคคลและประชากร 
- อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวาน  
ไม่เกินร้อยละ 2.40 
- อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยง
และสงสัยป่วยความดันโลหติ
สูง ในเขตรับผดิชอบไดร้ับ
การวัดความดันโลหิตที่บ้าน≥
ร้อยละ 10 

1. มาตรการระดบัประชากร 
ได้แก่  การสื่อสารสาธารณะ 

- การเฝา้ระวังปัจจยัเสีย่ง
และการจัดการลดเสีย่งใน
ประชาชนทั่วไปและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 
สถานประกอบการปลอด
โรคปลอดภัยกายใจเป็น
สุขต าบลจัดการสุขภาพ 

2. มาตรการในสถานบริการ 
- การคัดกรองโรคความดัน

โลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไป พร้อมกับประเมิน
ความเสีย่งด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง 

 

1 .  ก า ร รณร งค์ สื่ อ ส า ร
สาธารณะ 
2. การเฝ้าระวังปัจจัยเสียง
และการด า เนิ นงานลด
ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน เช่น 
สถานประกอบการปลอด
โรคปลอดภัยกายใจเป็นสุข 
และต าบลจัดการสุขภาพ
และการบังคับใช้กฎหมาย
บุหรี่ สุรา 
3. การคัดกรองโรคความ
ดันโลหิตสูงและเบาหวาน
ในประชาชน อายุ 35 ปี
ขึ้นไป พร้อมกับประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวาจา และ
ให้ค าปรึกษาลดเสี่ยง  
การก ากับติดตามให้กลุ่ม
เสี่ยง DM/HT เข้าถึงบริการ
ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง 

3 เดือน 
1. มีแผนการรณรงคส์ื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงโรค 
DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
รณรงค์ให้ความรู้ในวัน
ส าคัญ (เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)  
2. มีแผนงานโครงการเฝ้า
ระวัง คัดกรอง และลดเสี่ยง
ในชุมชน  
3. มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา 
6 เดือน 
1. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่ง
ด้วยวาจา และให้ค าปรึกษา
ลดเสี่ยง ≥ 80 %มีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน ≥
ร้อยละ 5 
9 เดือน 
1. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวานใน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่ง
ด้วยวาจา และให้ค าปรึกษา
ลดเสี่ยง  ≥ 90 % 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน ≥ 
ร้อยละ 8 
12 เดือน 
1. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง 
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน≥
ร้อยละ 10 
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวาน  
ไม่เกินร้อยละ 2.40 

 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีแผนการรณรงคส์ื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงโรค 
DMHT ด้วยวิธีต่างๆ เช่น 
รณรงค์ให้ความรู้ในวัน
ส าคัญ(เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง)  
2. มีแผนงานโครงการเฝ้า
ระวงั คัดกรอง และลดเสี่ยง
ในชุมชน  
3. มีการบังคับใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย บุหรี่ สุรา 
 

1. มีการคัดกรองโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่งด้วย
วาจา และให้ค าปรึกษาลดเสี่ยง 
≥ 80 %มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหติสูงในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 5 

1. มีการคัดกรองโรคความ
ดันโลหติสูงและเบาหวานใน
ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่ง
ด้วยวาจา และให้ค าปรึกษา
ลดเสี่ยง  ≥ 90 % 
2. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน ≥
ร้อยละ 8 
 

1. อัตราประชากรกลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหติสูง 
ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน≥
ร้อยละ 10 
2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่งเบาหวาน  
ไม่เกินร้อยละ 2.40 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
1. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์
  
 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่พัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

Tel. 02-5903963 
Mobile 02-5903964 
e-mail : wsu_1978@hotmail.com  

2.นางเมตตา ค าพิบลูย ์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข ส านกัโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

Tel 02-5903963 
e-mail : mettakum@gmail.com 
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ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
3.นางสาวอีสตีน่า  อุสนุน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุขโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 

Tel. 02-5903963 
e-mail : isteena_143@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 19. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความ

ดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
ค านิยาม 1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 

1.1 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Pre-DM) หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ FBS 
100 – 125 mg/dl หรือค่าระดับRPG 140-199 mg/dl ในปีท่ีผ่านมาในเขตรับผิดชอบ 
1.2 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานรายใหม่      
ในปีงบประมาณ โดยการวินิจฉัยของแพทย์ และได้รับการขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเรื้อรัง 
2. อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 
2.1 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่มีค่าระดับ
ความดันโลหิต ≥ 140/90 mmHg ในเขตรับผิดชอบและรอการวินิจฉัยของแพทย์ ใน
ปีงบประมาณ 
2.2 การวัดความดันโลหิตที่บ้าน หมายถึง กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจ
ความดันโลหิตซ้ าอีกครั้งที่บ้าน โดย อสม.หรือด้วยตนเอง (กรณีที่วัดความดันโลหิตเป็น) ตาม
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน* หลังจากมารับบริการการคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้ว  

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2561 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 10 

2562 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 

อัตราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 20 

2563 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.28 

อัตราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ ร้อยละ 30 

2564 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.16 

อัตราประชากรกลุม่สงสยัป่วยความดัน
โลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน≥ร้อยละ 40 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
2. เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง (โดยการคัดกรอง) 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ท่ีได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
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ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
2. ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นกลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 แฟ้ม 
เข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบที่ถูกวินิจฉัยว่า

เป็นผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบท่ีเป็นกลุม่เสี่ยงเบาหวาน 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนประชากรสงสยัป่วยความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผดิชอบไดร้ับการ

วัดความดันโลหติที่บ้าน 
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ไป ในเขตรับผิดชอบท่ีไดร้ับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

และเป็นกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 

2. (C/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4   
เกณฑ์การประเมิน :  

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

DM อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้รับ
ค าแนะน าเพื่ อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 30 

อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้รับ
ค าแนะน าเพื่ อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 80 

อัตราประชากร Pre-DM ในเขต
รับผิดชอบของปีที่ผ่านมาได้รับ
การตรวจน้ าตาลซ้ าและได้รับ
ค าแนะน าเพื่ อปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม≥ร้อยละ 90 

อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย
ใ ห ม่ จ า ก  Pre-DM        
ไม่เกินร้อยละ 2.40 

HT มีการเตรียมความพร้อมและ
แผนงานในการด าเนินงาน
ส าหรับการวัดคว ามดั น
โลหิตที่บ้าน 

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดั นโลหิ ตสู ง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 5 

อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วย
ความดั นโลหิ ตสู ง ในเขต
รับผิดชอบได้รับการวัดความ
ดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 8 

อัตราประชากรกลุ่มสงสัย
ป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้ าน ≥ 
ร้อยละ 10 

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

DM - - - อัตราผู้ป่ วย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่ ม เสี่ ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 
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HT - - - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 20 

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

DM - - - อัตราผู้ป่ วย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่ ม เสี่ ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.28 

HT - - - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 30 

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

DM - - - อัตราผู้ป่ วย เบาหวานรายใหม่จากกลุ่ ม เสี่ ยง
เบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.16 

HT - - - อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥
ร้อยละ 40 
 

หมายเหตุ : ค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ 
                  1. งดสูบบุหรี่ และดมควันบุหรี่ อย่างน้อย 6 เดือน 
                  2. ถ้าดัชนีมวลกายมากกว่า 30.0 กก./ม2 ใหล้ดน้ าหนักลง 5% ของน้ าหนักเดิม ภายใน 1 ปีด้วยวิธีการออกก าลัง
กายและควบคุมการบริโภคอาหาร (โดยเฉพาะการลดเกลือและโซเดยีม) 
                  3. งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 6 เดือน 

 4. สถานบริการมรีูปแบบการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจนอย่างน้อย 1 วิธี 
* วิธีการวัดความดันโลหติที่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
วิธีการประเมินผล :  ติดตามจากระบบรายงานใน HDC 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ราย
ใหม่จากกลุ่มเสีย่ง
เบาหวาน 

อัตรา 2.09 
 

2.40 
 

2.07 
รอบ 9 เดือน 

(ข้อมูล HDC ณ 
30 มิ.ย.60) 
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อัตราประชากรกลุม่สงสยั
ป่วยความดันโลหติสูง ใน
เขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน 

อัตรา - - - 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ดเิรก  ข าแป้น  ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982 โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร : 02-5903973  E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2.แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5903963     โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-5903964  E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
2. นางเมตตา ค าพิบูลย ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ : 
   โทรสาร : 02-5903963  E-mail : mettakum@gmail.com 
3. นางสาวอีสตีน่า  อุสนุน            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903963   โทรศัพท์มือถือ : 
   โทรสาร : 02-5903964  E-mail : isteena_143@hotmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวชี้ วัดตรวจราชการ  12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อมได้ ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital (Outcome Indicator) 

สถานการณ ์
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 959 แห่ง โดยโรงพยาบาลสามารถพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ านวน ๘8๔ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 9๒.๑๘ แบ่งเป็น
ระดับพ้ืนฐานร้อยละ ๔๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๓ ระดับดี ๒๘๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2๙.๗2               
ระดับดีมาก ๑๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ในการด าเนินงานพบ
ปัญหา ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
- บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- การสื่อสารภายในโรงพยาบาลจากระดับผู้บริหารไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติยังไม่ชัดเจนใน

มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติรวมถึงไม่มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการประสานงานของบุคลากรใน
องค์กร 

- โรงพยาบาลไม่มีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตรวจสอบ 
- ขาดฐานการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นต้นแบบในการน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน

หรือพัฒนางานตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
2. ด้านวิชาการ 3 ประเด็นหลัก  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนาให้

ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีผลต่อค่าเป้าหมายการพัฒนาระดับพื้นฐานให้ผ่านร้อยละ 100 ได้แก่ 
ข้อ 2 มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมายกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
ข้อ 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก 
ข้อ 6 มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และพ้ืนที่

พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. กระบวนการพัฒนา 
2. การสร้างความยั่งยืน 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. กระบวนการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดการด าเนินงาน
และการพัฒนาโรงพยาบาล
ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

1. รวมรวม จัดท าฐานข้อมลูและ
วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล เพื่อ
วางแผนสนับสนุน และยกระดับ 

1. มีฐานข้อมลูทุกโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่ 
2. มีฐานข้อมลูการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาของแต่ละ
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์

1. มฐีานข้อมลู และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาจดุเด่น 
จุดด้อย ของโรงพยาบาล 
เพื่อการสนับสนุน และ
การพัฒนา 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
GREEN&CLEAN Hospital 

2. จัดท าแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนหรือการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

1. มีแผนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital ใน
แต่ละระดบั 
2. มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนางาน 
GREEN&CLEAN Hospital 

1. โรงพยาลบาลและ
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีแผน กลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงพยาบาลตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN 
Hospital 

3. จัดให้มีการตรวจประเมิน 
และเยีย่มเสรมิพลัง เพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เชิงคณุภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมี
การตรวจประเมินโรงพยาบาล
ครบทุกแห่งในพื้นที ่

โรงพยาบาลไดร้ับการ
ตรวจประเมินร้อยละ 
100 

4. ผลการตรวจประเมินเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 
 

มีผลการตรวจประเมินเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 
เป็นไปตาม Small Success 

ผลการตรวจประเมิน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital เป็นไปตาม 
Small Success 

4. มีการวเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

จัดให้มีการวเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรคและจัดท าแผนพัฒนา
เพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

มีผลสรุปปัญหาอุปสรรคและ
แผนพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ ์
GREEN&CLEAN Hospital 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การสร้างความยั่งยืน 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
ด าเนินงาน 

1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของโรงพยาบาล 

บุคลากรของโรงพยาบาล
มีความรู้และสามารถ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital 

2. สนับสนุนให้เกิดระบบการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี
ระหว่างโรงพยาบาล 

จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีระหว่าง
โรงพยาบาล 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ใน
พื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล 

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

มีเช่ือมโยงเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN Hospital สู่
ชุมชน เพื่อให้เกิด GREEN 
Community 

มีเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN&CLEAN 
Hospital สู่ชุมชน เพื่อให้
เกิด GREEN Community 

 
 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital  
Small Success 

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

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 95 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 

โรงพยาบาลผ่ านเกณฑ์ ฯ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 
100 

1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากร้อยละ 20 
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 ระดับดีมาก อย่างน้อย

จังหวัดละ 1 แห่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 
นางปรียานุช บูรณะภักด ี ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่

พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมเมืองและ
ชุมชน 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

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

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเปน็เลิศ (PP & P Excellence) 
แผนที่  4. การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
โครงการที ่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 
ค านิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ ดังนี ้
ระดับพ้ืนฐาน 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวน
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร 
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
3. มีการคัดแยกมลูฝอยท่ัวไป คือ มูลฝอยรีไซเคลิ มูลฝอยอินทรีย์ 
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ท่ี
อาคารผู้ป่วยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบตัิตาม
มาตรการที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 

E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิม่
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนท่ีสรา้งความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง
กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ 

N: NUTRITION 8. สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน 
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย 
10. จัดให้มีบริการน้ าดืม่สะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

ระดับดี 
 11. มีการจดัการมลูฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

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

ระดับดีมาก 
 13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้
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ประโยชน์และเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกดิ GREEN 
Community 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital   

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
ค่าเป้าหมาย 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานข้ึนไป ร้อยละ 100 

2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
4. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยั
สิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปา้หมายรายไตรมาส  

วิธีจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินงานส่งให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่ 
วิเคราะห์แล้วส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามที่กรมอนามัยก าหนด) เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที ่20 ของทุกเดือน 
3. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินและรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และส่ง
รายงานรายเดือนให้กรมอนามัย (พร้อมแนบไฟล์แบบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
กรมอนามัยก าหนด) ผ่านระบบรายงาน ดังนี ้
         1) ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย ตามรอบการประเมิน 
         2) ระบบศูนย์ข้อมูล cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมเดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที ่25 ของทุกเดือน 

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

เกณฑร์ะดับพื้นฐาน 
A2 = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑร์ะดับด ี
A3 = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑร์ะดับดีมาก 

รายการข้อมลูที่ 2 B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
รายการข้อมลูที่ 3 C = จ านวนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ ระดับดีมากในเขต 
รายการข้อมลูที่ 4 D = จ านวนจังหวัดทั้งหมดในเขต 
สูตรค านวณตัวชี้วัด สูตรการค านวณ : 

1. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  ผ่าน
เกณฑร์ะดับพื้นฐานขึ้นไป   

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

เกณฑร์ะดับดีขึ้นไป          
= ((A2+A3)/B) X 100  

3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  ผ่าน
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เกณฑร์ะดับดีมาก            
= (A3/B) X 100  

4. ร้อยละของจ านวนจังหวัดในเขตทีม่ีโรงพยาบาล ผ่านเกณฑฯ์ ระดับดีมาก 
= (C/D) X 100 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ  64 

- ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 
- โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีมาก  อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 40 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 
- โรงพยาบาลต้นแบบ อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

- ร้อยละ 80 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

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

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

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

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

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

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

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 75 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 40 

 

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

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

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

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

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

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

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์ 
ระดับดีมาก ร้อยละ 70 

โรงพยาบาลผ่านเกณฑฯ์
ระดับดีมาก ร้อยละ 80 

 

 
มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 
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P: สร้างการมสี่วนร่วม
ภาคีเครือข่ายอย่าง
บูรณาการ และผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้่าน 
Best practices ทั้ง
เครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน 

I: สนับสนุนให้เกดิ
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อ
ผลักดันใหเ้กิด
กระบวนการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
อย่างเป็นรูปธรรม 

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

B: เสริมสรา้งทักษะ
ความเชี่ยวชาญ 
สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการจดัการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

 
Small Success : 

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

โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑฯ์ ระดบั 
พื้นฐานข้ึนไป  
ร้อยละ 90 

1. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑฯ์ ระดบั 
พื้นฐานข้ึนไป  
ร้อยละ 95 
2. โรงพยาบาลผ่าน
เกณฑฯ์ ระดบั 
ดีขึ้นไปร้อยละ 50 

โรงพยาบาลผ่าน 
เกณฑฯ์ ระดบั 
พื้นฐานข้ึนไป 
ร้อยละ 100 

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

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

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

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

1. สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
GREEN สู่ชมชนเพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิด GREEN Community 
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คณะกรรมการเพื่อ
ก ากับติดตาม
ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน 
ประเมินผลและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

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

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

1. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อ
ร่วมแลกเปลี่ยนและให้การ
สนับสนุน 
 

เขต 1. จัดท าฐานข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวมระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด  
เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน 
2. สรา้งภาคี
เครือข่ายและกลไก
การบริหารจัดการ
เชิงนโยบายเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงพยาบาล
ร่วมกัน 

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

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

1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน
เชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่
เกี่ยวข้อง 
 

กระทรวง 1. จัดท าฐานข้อมลู 
วิเคราะห์ข้อมูล
ภาพรวม
ระดับประเทศ  
เขตสุขภาพ จังหวัด 

1. พัฒนากลไกการ
สนับสนุน และการ
ก ากับติดตาม 
2. พัฒนากลไกการ
บริหารจดัการ 

1. จัดทีมเยี่ยมเสริม
พลังเพื่อร่วม
แลกเปลีย่นและ 
ให้การสนับสนุน 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
วิเคราะห์และจัดท าแผน
บูรณาการเพื่อขับเคลื่อน 
เชิงนโยบายร่วมกับภาค ี
ที่เกี่ยวข้อง 
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เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน 
2. สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 
GREEN&CLEAN 
Hospital สร้างการ
รับรู้ การสื่อสาร
สาธารณะและสร้าง
การมีส่วนร่วม 
โรงพยาบาล 

เชิงนโยบาย เพื่อ
สนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา 

2. วิจัยหรือพัฒนาองค์
ความรู้  เทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

วิธีการประเมินผล 1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพือ่วางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดท าการประเมินเพื่อให้ค าแนะน าและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา 
    อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คู่มือแนวทางการจดัการมลูฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกลูในโรงพยาบาล 
3. แผ่นพับและโปสเตอร์การด าเนนิงาน GREEN&CLEAN Hospital 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://env.anamai.moph.go.th  

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ - - 0.63 
ไม่ผา่นเกณฑ ์ ร้อยละ - - 7.30 
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ - - 51.62 
ระดับด ี ร้อยละ - - 29.93 
ระดับมาก ร้อยละ - - 10.53 
ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ - - 92.08 

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

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

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูลตัวชี้วัด 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

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

 



 

คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ  

 

 

1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
 

2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
 

3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  รายสาขา 
 
 

กรมการแพทย์ 
กรมสุขภาพจิต 
กรมควบคุมโรค 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

ส านักปฐมภูมิและหมอครอบครัว สป. 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กองตรวจราชการ 

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 



 
 

ประเด็นและตัวชีว้ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI  1 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

สถานการณ ์
- จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในปี 2559-2560 และผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน PCC 
- แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวรายเขตสุขภาพ  (คิดเป้าหมาย 90% จากแผนจัดตั้ง) 
- จ านวนสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ใน

เขตสุขภาพ 
- การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถาบันส าหรับฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
3. ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster) 
เป้าหมาย  90%ของแผน
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
10 ป ี

   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ร้อยละของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเป็นสถาบันส าหรับฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตรครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
เป้าหมาย : มีจ านวน 1 แห่ง
ต่อเขตสุขภาพ 

   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
เป้าหมาย : มีจ านวน 1 แห่ง
ต่อเขตสุขภาพ 

   

 

ตัวชี้วัด ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)  (แนบ
รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
15 % 30 % 60 % 90 % 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส านักงานปลัดกระทรวง  ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภมู ิ
ระดับการแสดงผล เขตและ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 25. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนที่ (Primary Care Cluster) 
ค านิยาม ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) หมายถึง การรวมกลุม่ของหน่วยบริการปฐม

ภูมิให้ เป็นเครือข่ายการดูประชาชนท่ีอยู่ในเขตรับผดิชอบร่วมกันเปน็การประจ า ต่อเนื่องด้วย
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมคุณภาพการให้บริการใหม้ีมาตรฐานใกลเ้คียงกันและให้มีการบริหารจัดการ 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากนโยบายหมอประจ าครอบครัวซึ่งได้จัดทมี
หมอครอบครัว 1 ทีม ให้การดูแลประชาชนประมาณ 10,000คน  ±20% 
ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ 4 คน ทัน
ตาภิบาล 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 
คน แพทย์แผนไทย 1 คน รวมทีมให้บริการ 3 ทีม (ตามบริบทของพื้นที่ของอ าเภอ) เป็นกลุ่ม
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 1 Cluster เพิ่มบุคลากรเพิ่มดูแลประชาชนใน
เครือข่าย ทันตแพทย์ 1 คนเภสัชกร 1 คน และนักกายภาพบ าบัด 1 คน (ทั้งนี้ส าหรับต าแหน่ง
พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข ในปี 2561 อาจเริ่มต้นท่ี 50%) 
พ้ืนที่ท่ีมีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) หมายถงึ จ านวนทีมทีด่ าเนินการ
ให้บริการการแพทย์ปฐมภมูิในรูปแบบ คลินิกหมอครอบครัว ตามแผนการจดัตั้งคลินิกหมอ
ครอบครัว 10 ปี 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 36 
(1,170 ทีม)  

(เป้าหมายสะสม) 
เป้าหมายด าเนินการ

ในปี 61 จ านวน 
574 ทีม 

ร้อยละ 57 
(1,853 ทีม) 

ร้อยละ 78 
(2,535 ทีม) 

ร้อยละ 100 
(3,250 ทีม) 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนไดร้ับบริการทุกที่ท้ังในหน่วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว 
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่าง
เหมาะสม 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 12 เขต 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบลงทะเบียน 
แหล่งข้อมลู ส านักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนทีมของคลินิกหมอครอบครัวท่ี รพศ./รพท/รพช./รพ.สต. ด าเนินการให้บริการ 

      การแพทย์ปฐมภูมิ เป้าหมายรวม 1,170 ทีม 
(จ านวนทีมที่เปิดด าเนินการใหม่ในปี 2561 จ านวน = 574 ทีม เป็นข้อมูลสะสมเดิม จากปี 
2560 จ านวน 596 ทีม) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนทีม บริการการแพทย์ปฐมภูมิเป้าหมาย  
      (ปี 2564 = 3,250 ทีม) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 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 % 

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

   57 % 
ปี 2563 : 

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

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

   100 % 
 

วิธีการประเมินผล :  ลงประเมินในพ้ืนท่ีของแต่ละระดับ 
เอกสารสนับสนุน :  ระบบลงทะเบียน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
- - - ตั้งเป้าไว้ 48ทีม

และท าได้ตามเป้า
แล้วคิดเป็น   
1.48 % 

เปิดด าเนินการ
ได้ 596 ทีม 
คิดเป็น 
18.34% 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ.ดวงดาว   ศรียากูล  รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนระบบ 
    ปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
 โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901504 โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724 
 โทรสาร : 02-5901501           E-mail :duangdao170@gmail.com 
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภมูิและคลินิกหมอครอบครัว 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภมูแิละคลินิกหมอครอบครัว 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์                     สาธารณสุขนิเทศก์เขตสขุภาพท่ี 3 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901484     โทรศัพท์มือถือ : 089-8561767 

    E-mail :boonchai65@gmail.com 
กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
2. พญ.ดวงดาว  ศรียากูล  นายแพทย์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901504   โทรศัพท์มือถือ : 081-5332724 
    โทรสาร : 02-5901501  E-mail :duangdao170@gmail.com 
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นางจารุณี   จันทร์เพชร          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901504       โทรศัพท์มือถือ : 081-7333082 
    โทรสาร : 02-5901501          E-mail : jchanphet@gmail.com 
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI  2 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 

สถานการณ ์
ความแออัดในโรงพยาบาลและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดที่นาน เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงบริการ

ด้านการรักษาของประชาชนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายจากการมาอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการ
นอนโรงพยาบาลที่ไม่จ าเป็นที่มาของการให้บริการ One Day Surgery ที่มีการผ่าตัดหรือการท าหัตถการที่
สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้หลังการรักษามีการให้บริการในหลายโรงพยาบาล แต่ยังไม่มีรูปแบบและ
มาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจน รวมถึงค่าตอบแทนของการให้บริการของสถานบริการ รวมถึงการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณและคุณภาพของการให้บริการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery 
2. การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3. ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การประเมินตนเองในการเข้ารว่มโครงการ One Day Surgery 
ทราบสภาพปัญหาก่อนเข้า
ร่วมโครงการ 

ประเมินตามแบบประเมินตนเอง
ของกรมการแพทย ์

น าเสนอและวิเคราะหส์ภาพ
ปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

ปัญหาในท่ีจะเข้าร่วม
โครงการได้รบัการแกไ้ข 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. .การจดัตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
มีหน่วยให้บริการ One Day 
Surgery 

จัดตั้งหน่วยให้บริการตาม
แนวทางคู่มือของกรมการแพทย ์

ประเมินรูปแบบการ
ให้บริการตามแนวทางการ
ด าเนินงานและข้อเสนอแนะ
ด้านความปลอดภยั กรมการ
แพทย ์

มีหน่วยงานท่ีให้บริการ
ในโรงพยาบาล ระดับ A
หรือ S 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 
ประเมินผลลัพธ์ของการ
ให้บริการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห ์ ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับ
บริการ One Day Surgery 

ร้อยละ 15 
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  (แนบรายละเอียด
ตัวช้ีวัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Reimbursement ที่เหมาะสม
เขตสุขภาพเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน ODS อย่างเป็น
ระบบสามารถวางแผนและ
พัฒนาการให้บริการ อย่าง
เหมาะสมตามบริบท 

โรงพยาบาลทุกระดับ สามารถ
ด าเนิน ได้อย่างน้อย 1 แห่งต่อ
เขตสุขภาพ 

โรงพยาบาลระดับ 
สามารถด าเนินการ ODS 
ได้อย่างน้อย 2 แห่งต่อ
เขตสุขภาพ 

ข้อมูลในการวางแผน
ปรับปรุง ด าเนินงานและ
การประเมินประสิทธิภาพ 
โครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์  กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 16. โครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS)  
ลักษณะ เชิงปริมาณ  
ระดับการแสดงผล เขตสุขภาพ , ระดับประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 48. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
ค านิยาม One Day Surgery (ODS) หมายถึง การผ่าตัดผู้ป่วยท่ีไม่ต้องรับเปน็ผู้ป่วยในและอยู่

โรงพยาบาลไมเ่กิน 24 ช่ัวโมง ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโรค จ านวน 12 โรค        
หัตถการตามรายละเอียดแนบท้าย 
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 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายของปีงบประมาณ 2562 อาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการประเมิน 
โครงการปี 2561 
วัตถุประสงค์ 1. ลดความแออัดของผู้ป่วยท่ีรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อให้มจี านวนเตยีงท่ีสามารถรับผู้ป่วยที่

จ าเป็นต้องรับไว้เป็นผูป้่วยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตดัสั้นลง                                                                                       
3. ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย 
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับบริการ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยท่ีเข้าหลักเกณฑ์รายโรค One Day Surgery 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมลูผูป้่วยตามแบบฟอรม์การรายงานผลการด าเนินงาน 
แหล่งข้อมลู เขตบริการสุขภาพ, Health Data Center 
รายการข้อมลู 1 จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
รายการข้อมลู 2 จ านวนผู้ป่วยที่เข้าเง่ือนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery ด้วยโรคที่ก าหนด

(Principle diagnosis) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
Reimbursement ที ่
เหมาะสมเขตสุขภาพ 
เข้าใจแนวทางการ 

ด าเนินงาน ODS อย่าง 
เป็นระบบสามารถวางแผน 
และพัฒนาการให้บริการ  
อย่างเหมาะสมตามบรบิท 

ร้อยละ 15 โรงพยาบาลทุกระดับ 
สามารถด าเนินการ ODS 

ได้อย่างน้อย 2 แห่งต่อเขต 
สุขภาพ 

ร้อยละ 15 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 30  ร้อยละ 30 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ  One Day 
Surgery (ODS) 

เอกสารสนับสนุน :  เอกสารข้อเสนอแนะดา้นการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดวันเดียวกลับ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- ร้อยละ NA NA NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นพ.ทวี  รัตนชูเอก  โรงพยาบาลราชวิถี 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2354-8077    โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705 
โทรสาร  0-2354-8146               E-mail : thawee1958@gmail.com 
2.นพ.ทวีชัย   วิษณุโยธิน  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 044-235000  โทรศัพท์มือถือ : 081-9674148 
โทรสาร  044 – 235388  E-mail :  taweechai1@hotmail.com 
3.นพ.วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 034-587800  โทรศัพท์มือถือ : 081-9417746 
โทรสาร  034 – 511507  E-mail :wibunphantha@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.นพ.ภัทรวินฑ์อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์          
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร  0 – 2965-9851     E-mail : pattarawin@gmail.com 
 

mailto:thawee1958@gmail.com
mailto:taweechai1@hotmail.com
mailto:wibunphantha@yahoo.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถอื : 081-9357334 
โทรสาร  0 – 2965-9851           E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2.นายปวิช  อภิปาลกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-6347   โทรศัพท์มอืถือ : 089-9594499 
โทรสาร  0 – 2591-8279            E-mail :  eva634752@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:eva634752@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI 3 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 
องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 

 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB) 2) กลุ่มที่มีจ านวนและอัตราวัณโรคที่ติดเชื้อ
เอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 3) กลุ่มท่ีมีจ านวนและอัตราป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศ
ไทย  เป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง  3 กลุ่มดังกล่าวมา โดยปี  พ.ศ.2559 องค์การอนามัย
โลกได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) 
ให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ. 2578 (2035) 

กระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือ 
เป็นกรอบการด าเนินงานโดยมีมาตรการหลักในการจะบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
จ าเป็นต้อง  (1) เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มีความครอบคลุมการรักษา (Treatment 
Coverage) ร้อยละ 90  ของจ านวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากอุบัติการณ์  (2) เร่งรัดการเข้าถึงบริการตรวจ
วินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สัมผัส ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน และ
ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care )ให้มีอัตราความส าเร็จการรักษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
90 ด้วยผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายทั้ง 3  ที่ส าคัญนี้ จะส่งผลให้อุบัติการณ์วัณโรคลดลงอย่างรวดเร็วสู่
เป้าหมายยุติวัณโรคได้ 

ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรือคิดเป็น 172 ต่อประชากร  
แสนคน (WHO,Global TB Report 2016) การจะบรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคนั้น ประเทศไทยต้องมีอัตราลด
อุบัติการณ์เฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบันระยะ 15 ปีที่ผ่านมามีอัตราลดลงของอุบัติการณ์เพียง
ร้อยละ 2.7 ต่อปี จากผลการด าเนินงานวัณโรคที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายส าคัญ เช่น ปีงบประมาณ 2557  มี
ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา 67,789 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมการรักษา ( Treatment 
Coverage) เพียงร้อยละ 59 และในปีงบประมาณ 2558 มีรายงานผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา  
62,154 ราย คิดเป็นความครอบคลุมการรักษา (TreatmentCoverage) เพียงร้อยละ 55.3  

จากนี้องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าปี 2558 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ าที่มีการติด
เชื้อเอชไอวีร่วมด้วยและทราบผลการตรวจ เอชไอวี (HIV-positive) มีจ านวนถึง 7,819 ราย คิดเป็นร้อยละ 
13 โดยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) 5,389 ราย คิดเป็นร้อยละ 69 ส าหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
หลายขนานหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลักอย่างน้อย 2 ชนิด คือไอโสไนอาสิดและไรแฟมพิซิน (Multi-
Drug Resistant-TB : MDR-TB) องค์การอนามัยโลกคาดประมาณจ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา  หลายขนาน 
(MDR/RR-TB) 4,500 ราย โดยพบในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 2.2 และผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณ
โรคมาก่อน ร้อยละ 24 แต่จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพียง 200 ราย สะท้อนให้เห็นถึง
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การรายงานผู้ป่วยที่ต่ ากว่าความเป็นจริง รวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้รับการส่งตรวจทดสอบความไว ต่อยาทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตร 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การด าเนินงานวัณโรคของไทย พบปัญหาทั้งการวินิจฉัยและ   
ตรวจพบผู้ป่วยเพียงร้อยละ 55.3 ของจ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่คาดประมาณ อีกทั้งผลการรักษายังต้อง
เพ่ิมความส าเร็จการรักษาให้สูงขึ้น ดังนั้นแผนงานควบคุมวัณโรคจึงก าหนดแนวทางการควบคุมโรคโดยมุ่งเน้น  
“ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งผู้ป่วยวัณโรคที่ไว
ต่อยา (Drug Susceptible TB:DS-TB) และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา(Drug Resistant-TB:DR-TB) รวมทั้งการ
ด าเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์เป็นส าคัญ 
 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ในภาพของประเทศและพ้ืนที่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
- ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  (TB Treatment 

Coverage) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 82.5 ของค่าคาดประมาณจ านวน
ผู้ป่วยวัณโรค (172/แสนประชากร)  เท่ากับจ านวน 93,269 ราย 
 

มาตรการด าเนินงานที่ส าคัญ 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และความส าเร็จของการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคสะท้อนคุณภาพของ

ระบบบริการสาธารณสุข และการควบคุมวัณโรคโดย ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และป้องกันเชื้อ    
วัณโรคดื้อยา  ซึ่งปัจจุบันอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคของประเทศไทยต่ า เพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูง
พอที่จะลดปัญหาวัณโรคที่เป้าหมายร้อยละ 90 เนื่องจากปัจจัยส าคัญ 3 ประการ คือ (1) ผู้ป่วยวัณโรค
เสียชีวิตระหว่างการรักษาสูง (2) การขาดนัดรับยาอย่างต่อเนื่อง และ (3) ไม่มีการติดตามประเมิน
ผลการรักษา  จึงน ามาสู่การก าหนด 3 ยุทธศาสตร์ในการเร่งรัดอัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอด
รายใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนงานที่ 4 การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ 

มาตรการที่ 1 ลดตาย 
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ 

1. การเร่งค้นหา ลดความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษา 
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่อง (Continue quality 

improvement : CQI)  
กิจกรรมหลักที่ส าคัญดังนี้ 

1. เร่งค้นหาและคัดกรอง ในกลุ่มประชากรเสี่ยงตามมาตรฐานแผนงานวัณโรค 
2. คัดกรองด้วย X-ray และ การตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วด้วย Molecular test 
3. วินิจฉัยการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและให้ยาต้าน HIV 
4. ส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวทุกรายเพ่ือค้นหา MDR-TB 
5. รักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาทุกรายด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ 
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6. ดูแลรักษาโรคร่วมและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา 
 

มาตรการที่ 2 ลดการขาดยา 
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ 

1. ดูแลรักษาโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centered Care) 
2. ดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เครือข่ายในพ้ืนที่ และให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

กิจกรรมหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
1. ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพชีวิตระดับอ าเภอติดตาม 
2. ดูแลผู้ป่วยทุกรายด้วยทีมสหวิชาชีพโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการรักษา 

(Patient Centered Care)  ด้วยการ DOT   กระบวนการให้การปรึกษา  การส่งเสริมด้าน
โภชนาการ  การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม case manager 

 

มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย 
ประกอบด้วย มาตรการ 2 ด้าน คือ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลเพื่อก ากับ ติดตาม และประเมินผลการรักษา 
2. สร้างเครือข่ายหรือศูนย์กลางประสานการส่งต่อและติดตามผล (Referral center)    

กิจกรรมหลักท่ีส าคัญดังนี้ 
1. ใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล เพ่ือติดตามและประเมินผลการรักษา

ทุกราย 
2. พัฒนาศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยและรายงานผลการรักษา 
3. พัฒนาระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ 
4. พัฒนาบุคลากรเครือข่าย 
5. ขับเคลื่อนและติดตามการประเมินผลโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
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แนวทางการตรวจติดตาม 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
อัตราความส าเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (TB Treatment Success) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
อัตราความส าเร็จการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ (TB 
Treatment Success) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

1. Situation analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมายช่องว่างและ
ปัญหาอุปสรรคทีส่่งผลต่อการเสียชีวิต ขาด
ยาและการตดิตามผลการรักษาของผู้ป่วย  
วัณโรค 

2. Planning จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดการเสยีชีวิต การขาดยา และพฒันาระบบ
การส่งต่อและตดิตามผลการรักษา 

โดยแบ่งตาม 
 ระดับอ าเภอ : สสอ. และ รพช./รพท./

รพศ. 
 ระดับจังหวดั : สสจ. 
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร. 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจาก 
1.เอกสารรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดปญัหา
กลุ่มเสี่ยง/พื้นท่ีกลุม่เป้าหมายและช่องว่างการด าเนินงาน 

 สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรค M/XDR TB, TB/HIV , 
Treatment coverage  ขนาดปญัหา กลุ่มเสีย่ง/
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 

 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปี 2558 – 2559 
 หาสาเหตุ ปัจจัยที่เกีย่วข้องที่ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 

ขาดยา โอนออก และประเมินผลไม่ได ้
2. แผนงาน/แผนปฏิบตัิการที่ประกอบด้วย มาตรการ แนว
ทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา 
และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษาของ 
 ระดับอ าเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ. 
 ระดับจังหวดั :สสจ. 
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร. 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนาดปัญหากลุ่มเสี่ยง/พื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย
และช่องว่างการด าเนินงาน 

2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย 
มาตรการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
เพื่อลดการเสยีชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษาของ  
 ระดับอ าเภอ:สสอ. และ รพช./

รพท./รพศ. 
 ระดับจังหวดั :สสจ. 
 ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร. 

Monitoring  
ก ากับและตดิตามการด าเนินงานตามแผนงาน
เพื่อลดการเสยีชีวิต การขาดยาและพัฒนาระบบ
การส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบัผิดชอบในเรื่องของ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติการที่

ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อและตดิตามผลการรักษา ของพื้นที่
เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/
แผนปฏิบัตเิพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย 

รายงานผล 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรการ แนวทาง 

แผนงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาที่ก าหนด
ขึ้น เพื่อลดการตาย  การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อ ของพื้นที่เป้าหมาย  

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เปา้หมาย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
หน่วยงานท่ีรวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละระดับ 
o ระดับอ าเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ. 
o ระดับจังหวดั :สสจ. 
o ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร. 

อัตราความส าเร็จการรักษาวัณ
โรคปอดรายใหม่ (TB 
Treatment Success) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

Evaluation  
ประเมินผลอัตราความส าเรจ็การรกัษาผู้ป่วยวัณ
โรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

การตรวจติดตามมาตรการด าเนินงานตามจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์ให้ข้อมูลของผู้รบัผิดชอบในเรื่อง 
 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/

แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนา
ระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย 

 
หน่วยงานท่ีรวบรวมผลการด าเนินงานแต่ละระดับ 

o ระดับอ าเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ. 
o ระดับจังหวดั :สสจ. 
o ระดับเขต : เขตสุขภาพ และ สคร. 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 
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ก าหนด Small success รายไตรมาส  
 

 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
กิจกรรม
ส าคัญในพ้ืนที่ 

1. Situation analysis :วิเคราะห์
สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหา กลุ่มเสีย่ง/กลุม่เป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมายช่องว่างและปญัหาอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการเสียชีวิต ขาดยาและการ
ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค2 

2. Planning จัดท าแผนงานเพ่ือลดการ
เสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการ
ส่งต่อและติดตามผลการรักษา 

Monitoring  
ก ากับและตดิตามการด าเนินงานตาม
แผนงานเพ่ือลดการเสียชีวิต การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย 

Monitoring  
ก ากับและตดิตามการด าเนินงานตาม
แผนงานเพ่ือลดการเสียชีวิต การขาดยาและ
พัฒนาระบบการส่งต่อของพื้นที่เป้าหมาย  

Evaluation 
ประเมินผลอัตราความส าเร็จการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่1 มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85  

การ
ประเมินผล
กิจกรรม
ส าคัญ 

1. รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ขนาดปัญหากลุ่มเสี่ยง/พื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย
และช่องว่างการด าเนินงาน 
2. แผนงาน/แผนปฏิบัติการที่
ประกอบด้วย มาตรการ แนวทางแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลดการเสียชีวิต การขาด
ยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตาม
ผลการรักษา 

รายงานผลก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/

แผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย มาตรการ 
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลด
การเสยีชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ
การส่งต่อและตดิตามผลการรักษา ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมาย 

รายงานผลก ากับและติดตามการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/

แผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย มาตรการ 
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อลด
การเสยีชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบ
การส่งต่อและตดิตามผลการรักษา ของ
พื้นที่เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมาย 

 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85  

 ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย 

เป้าหมายการ
ก ากับติดตาม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด มีรายงาน
ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ และ แผนงาน/
แผนปฏิบัติการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด 
ด าเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏบิัติการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัด 
ด าเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏบิัติการ 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด
รายใหม่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 

หน่วยงานที่
ด าเนินการ
และรวบรวม

 ระดับอ าเภอ:สสอ. และ รพช./รพท./รพศ.
วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที ่

 ระดับจังหวัด:สสจ.วิเคราะหร์ายอ าเภอ  

 ระดับอ าเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ. 
 ระดับจังหวัด:สสจ. 
 ระดับเขตสขุภาพ:สคร./เขตสุขภาพ   

 ระดับอ าเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ. 
 ระดับจังหวัด:สสจ. 
 ระดับเขตสขุภาพ:สคร./เขตสุขภาพ   

 ระดับอ าเภอ:สสอ. / รพช./รพท./รพศ. 
 ระดับจังหวัด:สสจ. 
 ระดับเขตสขุภาพ:สคร./เขตสุขภาพ   
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 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 
ข้อมูล  ระดับเขตสขุภาพ:สคร./เขตสุขภาพ  

วิเคราะหร์ายจังหวัด    
 ระดับประเทศ: ส านักวณัโรค วิเคราะห์

รายเขตสุขภาพ/สคร. 

 ระดับประเทศ: ส านักวณัโรค  ระดับประเทศ: ส านักวณัโรค  ระดับประเทศ: ส านักวณัโรค 

แหล่งข้อมลู  ระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล 

 ข้อมูลผู้ป่วยวณัโรคในระดับพื้นท่ีของ 
สสอ./รพช./รพท./รพศ. / สสจ./สคร./
ส านักวัณโรค 

 ระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล 

 เอกสารผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย ของ สสอ. / รพช./รพท./
รพศ. / สสจ./สคร./ส านักวัณโรค 

 ระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล 

 เอกสารผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย ของ สสอ. / รพช./รพท./
รพศ. / สสจ./สคร./ส านักวัณโรค 

 ระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรคอิเลคทรอนิกส์
รายบุคคล 

 เอกสารผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของพื้นที่เป้าหมายของ สสอ. / รพช./
รพท./รพศ. / สสจ./สคร./ส านักวัณโรค 

หลักฐานการ
รายงานผล 

 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์วัณ
โรคแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ด าเนินงานแผนงานควบคมุวัณโรค 

 

 รายงานผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ด าเนินงานแผนงานควบคมุวัณโรค 

 รายงานผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ด าเนินงานแผนงานควบคมุวัณโรค 

 รายงานผลการด าเนินงานมาตรการ
แผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย 
การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อของ
พื้นที่เป้าหมาย 

 รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาสของการ
ด าเนินงานแผนงานควบคมุวัณโรค 

หมายเหตุ 
1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ  

(Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือน าผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561 
2. พ้ืนที่เป้าหมาย : ระดับจังหวัดวิเคราะห์รายอ าเภอ ระดับเขตสุขภาพ/สคร.วิเคราะห์รายจังหวัด   ระดับประเทศวิเคราะห์รายเขตสุขภาพ/สคร. 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัดและผู้ประสานงานด้านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการตรวจราชการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค  ส านักวัณโรค 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็น/ส่วนที่รับผิดชอบ 
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน ์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2122279 

โทรสาร : 02-2125935 
Email: phalin1@hotmail.com 
โทรศัพท์มือถือ : 084 6056710 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัดระดับกรม 

นายอรรถกร  จันทรม์าทอง 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจดัการความรู้   
ส านักวัณโรค 

โทรศัพท์ : 02 212 2279 ต่อ 1211 
โทรสาร : 02-2125935 
Email: auttagorn@gmail.com 
โทรศัพท์มือถือ 0969824196 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางสาววิลาวรรณ  สมทรง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค 

โทรศัพท์ : 02 212 2279  
โทรสาร : 02-2125935 
Email: swillwan@yahoo.com 

ผู้ประสานงานด้านการรวบรวมข้อมูล และ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ 
โครงการที ่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร. 10 (การดูแล ควบคุม ป้องกันวัณโรค) 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
ค านิยาม 
 

 

 

 

 

 

1.ความส าเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ  
 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาครบก าหนดโดย
ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาลม้เหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือน
สุดท้ายของการรักษา ท้ังนี้มีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา  เป็นลบรวมทั้งผู้ป่วย
ที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 
2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยท่ีรักษาวัณโรคน้อย
กว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี 
Molecular หรือ วิธีการอื่นๆที่องค์การอนามัยโลกรับรอง  

2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
ผลตรวจเสมหะ เป็นลบ แต่ท าการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอ็กซเรย์รังสีทรวงอก หรือมีลักษณะทางคลินิก
เข้าได้กับวัณโรค 
3. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีเป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ า 
ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานใหห้ายและกินยาครบ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผูป้่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจ า ท่ีรักษาใน
โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข) ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรครายบุคคล  และส่งให้ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อ
ส่งต่อให้กลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูล  ส านักวัณโรค รวบรวม เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้รายงานให้
กระทรวงสาธารณสุข  

แหล่งข้อมลู ระบบข้อมลูผู้ป่วยวณัโรครายบุคคล 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยวณัโรคปอดรายใหม่ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 

(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) โดยมผีลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ 
(Completed)โดยครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เพื่อน า
ผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ระยะเวลาประเมินผลในไตรมาสที ่4 

หมายเหตุ : 
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 ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เพื่อน าผลการรักษา (Outcome) ไป
รายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือนกันยายน 2561 

 ติดตามตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ ทุกไตรมาส 
เง่ือนไขการค านวณ 1. การประเมินผลส าเร็จของการรกัษาวัณโรค ไม่นับรวม  

 ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดรายใหม่ ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 
(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2560) 

 ผู้ป่วยวัณโรคกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่เป็นผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ (Bacteriologically 
confirmed: B+)  ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B - ) และ
ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่
ตุลาคม-ธันวาคม 2560)  

2. กรณีที่แพทย์มีการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัย หรือ พบว่าเป็น Rifampicin resistant Tuberculosis 
(RR-TB), Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) หรือ Extensively drug resistant 
tuberculosis (XDR-TB) ก่อนสิ้นเดือนท่ี 5  จะไม่ถูกน ามานับรวมอยู่ในตัวหาร “B” เพื่อคิดค านวณ
อัตราความส าเร็จของการรักษาวณัโรค 

3. พื้นที่เป้าหมายที่มีการประเมินผลส าเร็จการรักษาวัณโรค คือ พื้นที่เขตสุขภาพ/ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่  1-12  โดยไม่นับรวมพื้นที่ เขตสุขภาพที่13 หรือกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ท่ีมีบริบทของหน่วยงานสถานพยาบาลที่มีความหลากหลาย มีความจ าเพาะ 
ซึ่งมีการด าเนินงานภายใต้แผนงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่  ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จึงไม่ได้น าพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 13 หรือกรุงเทพมหานคร มาประเมินในตัวช้ีวัดนี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561-2564 

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

 
หมายเหตุ : 
ครบรอบรายงานผลการรักษาไม่เกินวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 เพือ่น าผลการรักษา (Outcome) ไปรายงานผลลัพธ์ในสิ้นเดือน
กันยายน 2561 
วิธีการประเมินผล  
 

 

 

 

ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่  1 ของ
ปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) แยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ 
แนวทางการประเมินผล 
1 ระดับส านักวัณโรค 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพรวมของประเทศ 
2 ระดับส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในระดับพื้นท่ี 
3 ระดับจังหวัด 
ประเมินจากอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ท่ีขึ้นทะเบียน  
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ในภาพของหน่วยงาน/
หน่วยบริการภายในจังหวัด 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน 
ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
<81 82 83 84 >85  

เอกสารสนับสนุน  1.แนวทางการด าเนินงานวัณโรคแห่งชาติ 
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2.ระบบข้อมูลผู้ป่วยวณัโรครายบคุคล 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 

อัตราความส าเร็จการรักษา
วัณโรคปอดรายใหม ่

ร้อยละ 80.5 79.1 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน ์          ผู้อ านวยการส านักวัณโรค  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 08 4605 6710 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : phalin1@hotmail.com 
2. นายสุขสันต์  จิตติมณ ี            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0 2212 9187 โทรศัพท์มือถือ : 08 6900 5645 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : ssthaitb@yahoo.com 
3. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน:  0 2212 2279 ต่อ 1211  โทรศัพท์มือถือ : 09 6982 4196 
    โทรสาร : 0 2212 5935  E-mail : auttagorn@gmail.com 
4. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0 2212 2279 โทรสาร : 0 2212 5935  
E-mail :swillwan@yahoo.com 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 

ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 
 

ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ
รวบรวมข้อมลู การ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0 2212 2279  โทรสาร : 0 2212 5935  
    E-mail :swillwan@yahoo.com 
กรมควบคุมโรค 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI 4 จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

สถานการณ ์
รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิ

ปัญญาและทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาที่ เป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้น โดย
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2559 แผนแม่บทนี้มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย 
และพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทยและการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของไทย 

ดังนั้นเพ่ือให้การถ่ายทอดมาตรการและแผนงานจากแผนแม่บทแห่งชาติลงไปสู่การพัฒนาระดับภูมิภาค 
ให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งการปลูก ผลิต แปรรูปและ
จ าหน่ายเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน อาศัยกลไกประชารัฐและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน จึงก าหนดให้มีงานพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ในพ้ืนที่จังหวัด
เกิดขึ้น โดยคัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเมืองสมุนไพร ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 

1. แผนพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นเมืองสมุนไพร (Herbal City) ต้นแบบ 
ปัจจุบันได้คัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม รวมถึงจุดเด่นทั้งด้านการส่งเสริมการปลูกเพ่ือเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของ
ประเทศ   การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
แหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพเป็นจังหวัดน าร่องให้ครอบคลุมใน 4 ภูมิภาค 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เชียงราย 
ปราจีนบุรี สกลนคร และสุราษฎร์ธานี  

2. แผนส่งเสริมขยายโอกาสในการพัฒนาของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดที่มีศักยภาพให้เป็นเมือง
สมุนไพร (Herbal City) 

ในปี 2560 มีการขยายโอกาสในการพัฒนาเมืองสมุนไพรเป็นจังหวัดส่วนขยาย เพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคเพ่ิมขึ้นอีก 9 จังหวัด 9 เขตสุขภาพ ได้แก่ พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม 
สุรินทร์ อ านาจเจริญ และสงขลา รวมทั้งสิ้น 13 จังหวัด 12 เขตสุขภาพ 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1 จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
จ านวนเมืองสมุนไพร อย่าง
น้อยเขตละ 1 จังหวัด 

1. จัดท าแผนบูรณาการ
พัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ
โครงการเมืองสมุนไพรระดับ
จังหวัด 
3. คัดเลือกกลุม่แกนน าด้าน
สมุนไพรในจังหวัด และขึ้น
ทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร  
4. ส่งเสริมการผลิตและแปร
รูปผลิตภณัฑส์มุนไพรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic 
5. พัฒนาคุณภาพ
โรงงานผลติยา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรสูม่าตรฐาน GMP 
6. ขยายช่องทางการตลาด 
7. ก าหนดยา ผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยา
แผนปัจจุบันในสถานบริการ
ทุกระดับ 

1. มีการรายงานการประชุม
และมีแผนบูรณาการการ
พัฒนาเมืองสมุนไพรของ
จังหวัด 
2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. มีกลุม่แกนน าด้านสมุนไพร
ของจังหวัด 
4. มฐีานข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด 
5.มีโรงงานแปรรูปและผลติยา
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร GMP  
6. มี Shop/Outlet 
7. มรีายการยาและผลิตภณัฑ์
สมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันเพิ่มขึ้น 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูก
มาตรฐานGAP/ GACP/ 
Organic จ านวนรวม 
1,000 ไร/่ป ี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP 
อย่างน้อย 1 แห่ง (ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน)   
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก   ร้อยละ 20 
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
5. มูลค่าการตลาดของ
ผลติภณัฑส์มุนไพรรวมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 
จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
เตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน 
GMP  อย่างน้อย 1 แห่ง 
(ท้ังภาครัฐและเอกชน) 
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ ร้อยละ 20 
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
4. มลูค่าการตลาดของ
ผลติภณัฑส์มุนไพรรวมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ  จ ำนวนเมืองสมุนไพร  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
จังหวัดน าร่อง 
1. มีกลุ่มแกนน าด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย 1 กลุม่  
2. มีการจัด Zoning พื้นที่
การปลูกสมุนไพร 
  

จังหวัดน าร่อง 
1. มีฐานข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด 
2. มีข้อมูลความต้องการวตัถุดิบ
สมุนไพร/ผลติภณัฑ์สมุนไพรของ
จังหวัดเมืองสมุนไพร (Demand 
& Supply Matching) 
 

จังหวัดน าร่อง 
1. เพิ่มจ านวน Shop/  
Outlet อย่างน้อยปีละ 1 
แห่ง  
2. มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
     2.1 ผลติภณัฑ์สมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายด า ขมิ้นชัน บัวบก) 
อย่างน้อย 1 ผลติภณัฑ ์
     2.2 ผลติภณัฑ์สมุนไพร
เด่นในจังหวัด อย่างน้อย 2 
ผลิตภณัฑ ์
 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานจากแปลงปลูก
มาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  
จ านวนรวม 1,000 ไร/่ป ี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP 
อย่างน้อย 1 แห่ง (ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน)   
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  ร้อยละ 20 
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
5. มูลค่าการตลาดของ
ผลติภณัฑส์มุนไพรรวมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 

จงัหวัดส่วนขยาย 
1. มีกลุม่แกนน าด้าน
สมุนไพร อย่างน้อย 1 กลุม่ 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีฐานข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปรรูป/
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้
มาตรฐานของจังหวัด 
2. บุคลากรผูเ้กี่ยวข้องด้านการ
จัดการสมุนไพรได้รับการอบรม
ด้านแผนธุรกจิ (Business 
plan) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/ Outlet 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand & 
Supply Matching) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
เตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน 
GMP  อย่างนอ้ย 1 แห่ง 
(ท้ังภาครัฐและเอกชน) 
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ร้อยละ 20 
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพร
ในสถานบริการสาธารณสุข 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
4. มลูค่าการตลาดของ
ผลติภณัฑส์มุนไพรรวมเพิม่ขึ้น 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 

 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 

แผนที่ 9. อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 

โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล เขต , ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 53. จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

ค านิยาม เมืองสมุนไพร หมายถึง ภาพจ าลองของโครงการที่เป็นรูปธรรมภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสขุภาพและระบบ
เศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจงัหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัย
กลไกการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐและมผีลการด าเนินงานภายใต้ 4 มาตรการ 
ดังนี ้
มาตรการที่ 1 สรา้งความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรฐัเพื่อการขับเคลื่อน 
พื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน 
มาตรการที่ 2 พัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร 
มาตรการที่ 3 ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพิ่มมูลคาและการตลาด  ่ 
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการ 
เมืองสมุนไพรจังหวัดน าร่อง หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 4 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพที ่
ด าเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2560 ได้แก่จังหวัดเชียงราย (เขตสุขภาพท่ี 1) 
จังหวัดปราจีนบรุี (เขตสุขภาพที่ 6) จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพท่ี 8) และจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (เขตสุขภาพท่ี 11) 
เมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ 
ที่ด าเนินการโครงการเมืองสมุนไพร ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ได้แก่จังหวัดพิษณุโลก (เขต 
สุขภาพท่ี 2) จังหวัดอุทัยธานี (เขตสุขภาพท่ี 3) จังหวัดสระบุรี (เขตสุขภาพท่ี 4) จังหวัด 
นครปฐม (เขตสุขภาพท่ี 5) จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพท่ี 6) จังหวดัมหาสารคาม (เขต 
สุขภาพท่ี 7) จังหวัดสุรินทร์ (เขตสุขภาพท่ี 9) จังหวัดอ านาจเจรญิ (เขตสุขภาพท่ี 10) 
และจังหวัดสงขลา (เขตสุขภาพท่ี 12) 

เกณฑ์เป้าหมาย : จ านวนเมืองสมนุไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 12 เขต 13 จังหวัด 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรให้เข้าสู่ระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจ 
แบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยอาศัยกลไกการมี 
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ส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. เขตสุขภาพท่ีด าเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดน าร่อง (4 เขตสุขภาพ) ได้แก่ เขตสุขภาพ

ที ่1,6,8 และ 11 
2. เขตสุขภาพท่ีด าเนินการเมืองสมุนไพรจังหวัดส่วนขยาย (9 เขตสขุภาพ) ได้แก่ เขต
สุขภาพท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 12 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. การประเมินความส าเรจ็ในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจากส านักงาน 
 สาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส) 
2. การตรวจราชการและนิเทศงาน 
3. การประเมินความส าเรจ็ในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยคณะกรรมการก ากับตดิตาม 
 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

แหล่งข้อมลู 1. ข้อมูลจากแบบประเมินความส าเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (รายงานทุกไตรมาส) 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน 
3. ข้อมูลการประเมินโดยคณะกรรมการก ากับติดตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเขตสุขภาพ ท่ีมีผลด าเนินการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 13 จังหวัด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จังหวัดน าร่อง 
1. มีกลุ่มแกนน า
ด้านสมุนไพร อย่าง
น้อย 1 กลุ่ม  
2. มีการจัด Zoning 
พื้นที่การปลูก
สมุนไพร 

 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีฐานข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปร
รูป/ปรมิาณวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานของจังหวัด 
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand & 
Supply Matching) 
 

จังหวัดน าร่อง 
1. เพิ่มจ านวน Shop/  
Outlet อย่างน้อย 
ปีละ 1 แห่ง  
2. มีการพัฒนาผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
     2.1 ผลติภณัฑ์สมุนไพร 
Product Champion (ไพล 
กระชายด า ขมิ้นชัน บัวบก) 
อย่างน้อย 1 ผลติภณัฑ ์
     2.2 ผลติภณัฑ์สมุนไพร
เด่นในจังหวัด อย่างน้อย 2 
ผลิตภณัฑ ์
 

จังหวัดน าร่อง 
1. มีพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรทีไ่ด้
มาตรฐานจากแปลงปลูกมาตรฐาน 
GAP/GACP/Organic  จ านวนรวม 
1,000 ไร่/ป ี
2. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP อย่างน้อย 1 
แห่ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน)   
3. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการดา้นการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 
20 
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 15 
5. มูลค่าการตลาดของผลติภณัฑ์
สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 15 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีกลุม่แกนน า
ด้านสมุนไพร อย่าง
น้อย 1 กลุ่ม 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีฐานข้อมลู ผู้ปลูก/ผู้
จ าหน่าย/พื้นที่ปลูก/แปร
รูป/ปรมิาณวัตถุดิบสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐานของจังหวัด 
2. บุคลากรผูเ้กี่ยวข้องด้าน
การจัดการสมุนไพรไดร้ับ
การอบรมด้านแผนธรุกิจ 
(Business plan) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. จัดตั้ง Shop/ Outlet 
อย่างน้อย 1 แห่ง 
2. มีข้อมูลความต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของจังหวัดเมือง
สมุนไพร (Demand & 
Supply Matching) 

จังหวัดส่วนขยาย 
1. มีโรงงานแปรรูปและผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรเตรียมการเข้า
สู่มาตรฐาน GMP  อย่างน้อย 1 
แห่ง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 
2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการดา้นการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 
20 
3. มูลค่าของการใช้สมุนไพรใน
สถานบริการสาธารณสุข เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 15 
4. มูลค่าการตลาดของผลติภณัฑ์
สมุนไพรรวมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

ปี 2562: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   12 เขต 13 จังหวัด 

ปี 2563: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   12 เขต 13 จังหวัด 

ปี 2564: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   12 เขต 13 จังหวัด 

 

วิธีการประเมินผล : 1. ข้อมูลจากแบบประเมินความส าเร็จในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรโดยการรายงานจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
3. ข้อมูลการประเมินการด าเนินงานและตดิตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

เอกสารสนับสนุน : 1. คู่มือการด าเนินงานและตดิตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร 
2. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 
3. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
4. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน: 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ านวนเขตสุขภาพที่มี
จ านวนเมืองสมุนไพร 

เขตสุขภาพ/
จังหวัด 

- - 4/4 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5914409 
โทรสาร : 02-1495609 

กองวิชาการและแผนงาน 

ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 
E-mail : anchaleeuan@gmail.com 

2. นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง   
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495609 

   โทรสาร : 02-1495609 
กองวิชาการและแผนงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ 
โทรศัพท์มือถือ : 092-2461023 
E-mail : wsornrung@gmail.com 

3. นายสมศักดิ์ กรีชัย 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495653 

   โทรสาร : 02-1495653 
กองวิชาการและแผนงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-6846683 
E-mail : augus_organ@hotmail.com 

4. นางศรีจรรยา โชตึก 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 

   โทรสาร : 02-9659490 
กองวิชาการและแผนงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
โทรศัพท์มือถือ : 099-2459791 
E-mail : kungfu55@gmail.com 

 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพเิศษ  กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9659490 
โทรสาร : 02-9659490 

กองวิชาการและแผนงาน 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 
E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

2. นางสาวผุสชา จันทร์ประเสริฐ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495609 
โทรสาร : 02-1495609 

กองวิชาการและแผนงาน 

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
โทรศัพท์มือถือ : 064-3235939 
E-mail : ppin1987@gmail.com 

3. นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทร์หอม 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1495653 

   โทรสาร : 02-1495653 
กองวิชาการและแผนงาน 

เภสัชกรปฏิบัติการ  
โทรศัพท์มือถือ : 092-2498331 
E-mail : pornthip.phar23@gmail.com 
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4. นางสาวสุกัญญา ชายแก้ว 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5917809 

   โทรสาร : 02-5910218 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989 
E-mail : sukanya0210@gmail.com 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI 5 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

สถานการณ ์
ในปี 2560 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ) โรงพยาบาลระดับ A และ S มีบริการการให้

ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด า (Stroke Fast Track) ร้อยละ 100 และ 97.9 ตามล าดับ มีหออภิบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) เพ่ิมขึ้น โดยโรงพยาบาลระดับ A  และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 
87.9 และ 58.3 ตามล าดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพ่ิมขึ้น และอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 9.1  

ตัวชี้วัด เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 
10 

เขต 
11 

เขต 
12 

ร้อยละอัตราตายของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

8.73 11.4 11.3 13.4 9.81 12.1 4.73 3.96 10.9 5.6 9.87 7.22 

Stroke Unit   
66.7 100 100 100 50.0 83.3 100 100 100 100 100 100 - รพ.ระดับ A 

- รพ.ระดับ S 60.0 75.0 25.0 100 33.3 66.7 100 40.0 100 40.0 25.0 100 
Stroke Fast Track 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - รพ.ระดับ A 
- รพ.ระดับ S 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 

 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 7) 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ร้อยละอตัราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
(I60-I69) 

1. กระตุ้นในจัดตั้ง Stroke Unit  
   - รพ.ระดับ A ร้อยละ 100 
   - รพ.ระดับ S ร้อยละ 80 
2. ปรับเพิม่จ านวนเตยีง Stroke Unit ให้
เหมาะสม 
3. ดูแลผู้ป่วย Hemorrhage ใน Stroke Unit 
4. โรงพยาบาลระดับ M ท าบันทึกข้อตกลงเข้า
เป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลระดบัสูงกว่าในการ
รับ-ส่งต่อผู้ป่วย 

ทุก 6 เดือน ≤ ร้อยละ 7 
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ตัวช้ีวัดตรวจราชการ  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 
1. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 25) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- 

 
≤ ร้อยละ 25 - ≤ ร้อยละ 25 

2. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) (เป้าหมาย: ≤ ร้อยละ 5) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 
 

≤ ร้อยละ 5 - ≤ ร้อยละ 5 

3. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ A (ร้อยละ 100)  
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 
 

ร้อยละ 100 - ร้อยละ 100 

4. การจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) ในโรงพยาบาล ระดับ S (ร้อยละ 80) 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 
 

ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. นายแพทย์สุชาติ หาญไชยพบิูลย์กลุ ต าแหน่ง : 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
ส านัก/กอง : 
สถาบันประสาทวิทยา 

Tel : 02-306-9899 ต่อ 2408 
Moblie : 081-843-4502 
e-mail : suchathanc@yahoo.com 

สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service excellence (บริการเปน็เลิศ) 
แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยท่ีรับไว้นอนพักรักษาใน

โรงพยาบาล (admit) นานตั้งแต่ 4 ช่ัวโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็น
โรคหลอดเลือดสมอง  (I60-I69) 
2. การตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองหมายถึงการตายจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง (I60-I69) 
3. การจ าหน่ายผูป้่วยโรคหลอดเลอืดสมองทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก
โรงพยาบาลในทุกสถานะ ทุกกรณ ี

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 น้อยกว่าร้อยละ 7 

 

วัตถุประสงค์  ลดอัตราตายของผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู - ข้อมูลจากรายงาน ตก.2 รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพท่ี 1-12 
- ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู - รายงาน ตก.2  
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วย (I60-I69) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนครั้งของการจ าหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอ
ผู้ป่วยในช่วงเวลาเดยีวกัน (I60-I69) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง ติดตามเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

 
ปี 2562: 

 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- น้อยกว่าร้อยละ 7 -  น้อยกว่าร้อยละ 7 
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ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

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

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

วิธีการประเมินผล :  - รายงาน ตก.2 
- ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
9.1 ร้อยละอตัรา

ตายผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด

สมอง 

17.1 9.9 8.3 9.1 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3.  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome, Service Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : KPI 6  อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 

   : SP 7  ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI (เป้าหมาย 100%) 

สถานการณ ์
1. อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจโดยภาพรวมไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร ยกเว้นบางเขต

สุขภาพที่ยังมีอัตราตายมากกว่าที่ก าหนด ได้แก่ เขตบริการสุขภาพที่ 1, 3, 4, 5, 6, 11 และ 12 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มีการรักษา STEMI โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 100% ยกเว้น

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 (93.74%) และ 4 (57.69%) 
3. ผู้ป่วย STEMI ได้ยาละลายลิ่มเลือด หรือได้รับการขยายหลอดเลือดในภาพรวมได้มากกว่า 80% ในทุกเขต

สุขภาพ ยกเว้น เขต 5 (74.28%), 9 (73.95%) และ 11 (68.02%)  
4. อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วย STEMI ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ 10 ยกเว้น เขตที่ 6, 7, 8, 

11, 12 
5. ขาดแคลนอายุรแพทย์โรคหัวใจ ในหลายเขตสุขภาพ ได้แก่ เขต 1 (น่าน, แม่ฮ่องสอน, ล าพูน) เขต 3 

(ชัยนาท, อุทัยธานี) เขต 4 (นครนายก, สิงห์บุรี, อ่างทอง) เขต 5 (ประจวบคีรีขันธ์) เขต 7 (กาฬสินธุ์) เขต 
8 (บึงกาฬ) เขต 10 (ยโสธร) เขต 11 (ระนอง) และเขต 12 (นราธิวาส, พัทลุง, สตูล) 

6. ขาดแคลนศัลยแพทย์หัวใจในโรงพยาบาลที่สามารถสวนหัวใจได้ ในเขตสุขภาพที่ 2 (อุตรดิตถ์) ส าหรับเขต
อ่ืนๆ ก็จะมีจ านวนศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ  

7. ห้องสวนหัวใจที่ใช้ในการท าหัตถการ PCI ยังไม่สามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน เนื่องจาก แพทย์ที่ท า
การสวนหัวใจไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเขตบริการสุขภาพที่ 1 (โรงพยาบาลนครพิงค์) ที่มีเครื่องสวนหัวใจ 
1 เครื่อง แต่ไม่มีแพทย์ที่ประจ าในห้องสวนหัวใจต้องพ่ึงอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ 

8. มีการส่ง ต่อผู้ป่วย STEMI ออกนอกเครือข่าย หรือส่งไปท าบอลลูน โดยไม่ได้ให้ยาละลายลิ่มเลือดก่อน 
โดยเฉพาะในเขตท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง จะเห็นได้ชัดเจน 

9. ระยะเวลาของคิวในการผ่าตัดหัวใจ ส่วนใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นในเขตสุขภาพที่ 6 จันทบุรี อยู่ที่ 
10 เดือน ชลบุรี อยู่ที่ 4.5 เดือน, เขต 10 อุบลราชธานี 8 เดือน, เขต 11 สุราษฎร์ธานี 13 เดือน, เขต 
12 สงขลา 14.4 เดือน หาดใหญ่ 6 เดือน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนศัลยแพทย์ 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 

STEMI (100%) 
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยา

ละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac 
Intervention) เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 
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4. ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 
5. การลงข้อมูลใน Thai ACS registry โดยมีการลงข้อมูลผู้ป่วย STEMI ที่เข้ารับการรักษา (100%) 

 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ลดอัตราการ
เสียชีวิต
ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือด
หัวใจ 

1. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ตาม
โปรแกรม 

-มีหรือไม ่
-จ านวนเท่าไร 

-ม ี
-ยอดจ านวน 

2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดย
การให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการ
ท าบอลลูน 

-จ านวน 
-ร้อยละ 

มากกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้ป่วยที่ เป็นโรคหัวใจขาดเลือด
เรื้อรัง ให้รักษาโดยการท าบอลลูน หรือ
การผ่าตัด By pass โดยลดเวลา
ระยะเวลารอคอยการท า 

-จ านวน 
-ระยะเวลารอคอย (วัน สัปดาห์ 

เดือน ปี) 
ไม่เกิน 3 เดือน 

4. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
ต้องการ 

  

5. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และญาติ 
เรื่องการควบคุมปจัจัยเสี่ยง การดแูล
ตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกต ิ

มีสื่อวีดิทัศน ์ ม ี

6. มีข้อมูลของการเสยีชีวิตของผู้ป่วย 
โดยดสูาเหตุการตายจากเวชระเบยีน
ของผู้ป่วย และจากฐานข้อมลูทะเบียน
ราษฎร ์

-จ านวนผู้เสยีชีวิตจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ 

-จ านวนประชากรกลางปี 

ไม่เกิน 27/แสนประชากร 

 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ใน
ผู้ป่วย STEMI (100%) 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหต ุ
1. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิม่
เลือดโดยมรีะบบการให้ค าปรึกษา
และระบบรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 
ช่ัวโมงทุกวัน(24/7)โดยอายุรแพทย์
หรืออายุรแพทย์โรคหัวใจ 

มี CPG ระบบการให้
ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อ
ผู้ป่วย 

มี CPG และน าไปใช้จริง 
และมีแนวทางการรับส่ง
ต่อที่ชัดเจน 

: ย า ล ะ ล า ย ลิ่ ม เ ลื อ ด 
Streptokinase ห รื อ 
TNK ต้องให้ภายใน 12 
ชม.หลังจากผู้ป่วยมีอาการ  

2. มีระบบการบริหารยาละลายลิม่
เลือด โดยต้องมีพร้อมสามารถให้ยา
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันและมี
ระบบหมุนเวียนยาระหว่าง
โรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน (24/7) 

จ านวน Stock ยา จ านวน Stock ยา ต้องมี 

3. มีการใหย้าละลายลิ่มเลือดไดจ้ริง -จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับยา -จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับยา ต้องมี 
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิม่เลอืด (Fibrinolytic drug) ใน
ผู้ป่วย STEMI (100%) 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหต ุ
โดยมีจ านวนและร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับยามากกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณี
ที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๒ 
ช่ัวโมงหลังมีอาการ 

 
-ร้อยละผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

 
-ร้อยละผู้ป่วยท่ีได้รับยา 

4. มีความพร้อมของหน่วยงานและ
ทีมงาน มีอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต มี
รถพยาบาลพร้อมส่งในกรณีฉุกเฉนิ
ตลอด 24 ช่ัวโมงเช่นกัน(24/7) 

-จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการ
อบรม BLS & ACLS 
-รถพยาบาลที่มีความพร้อม 

-บุคลากรที่ต้องไปส่งผู้ป่วย
โดยรถพยาบาลต้องผ่าน
การอบรม BLS & ACLS 
-รถพยาบา ลที่ มี ค ว า ม
พร้อมด้านอุปกรณ์ 

ควรม ี

 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือด
หรือยาละลายลิม่เลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac Intervention) เป้าหมาย 
มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหต ุ
1. เพิ่มหน่วยบริการหรือการรักษา
โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือ
การขยายหลอดเลือด 

มีข้อมูลจ านวนหน่วยบริการ
และผูป้่วยท่ีให้ยาละลายลิม่
เลือดและหรือการขยายหลอด
เลือด 

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือการขยาย
หลอดเลือด มากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% 

ต้องมี 

2. ปรับระบบการส่งต่อและแนว
ทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถ
ให้บริการผู้ป่วยได้ในเวลาที่รวดเร็ว
และเหมาะสม (ภายใน 3-12ชม.หลัง
มีอาการ) ทั้งโดยวิธีให้ยาละลายลิ่ม
เลือดและการขยายหลอดเลือด 

มีข้อมูล 
- Door to needle time 
- Door to balloon time  

มีข้อมูล 
- %Door to needle 

time < 30 นาที 
- %Door to balloon 

time < 30 นาที 

ควรม ี

 
ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 4. ร้อยละผูป้่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหต ุ
1. เพิ่มหน่วยบริการหรือการรักษา
โดยวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือ
การขยายหลอดเลือด 

มีข้อมูลจ านวนหน่วยบริการ
และผูป้่วยท่ีให้ยาละลายลิม่
เลือดและหรือการขยายหลอด
เลือด 

ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่ม
เลือดและหรือการขยาย
หลอดเลือด มากกว่าหรือ
เท่ากับ 80% 

ต้องมี 

2. ปรับระบบการส่งต่อและแนว
ทางการรับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถ
ให้บริการผู้ป่วยได้ในเวลาที่รวดเร็ว
และเหมาะสม (ภายใน 3-12ชม.หลัง
มีอาการ) ทั้งโดยวิธีให้ยาละลายลิ่ม
เลือดและการขยายหลอดเลือด 

มีข้อมูล 
- Door to needle time 
- Door to balloon time  

มีข้อมูล 
- %Door to needle 

time < 30 นาที 
- %Door to balloon 

time < 30 นาที 

ควรม ี

3 .  มี ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย เ สี ย ชี วิ ต ใ น
โรงพยาบาล  

- ลดอัตราเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลน้อยกว่า 10 % 

มีข้อมูลที่ผู้ป่วยเสยีชีวิตใน
โรงพยาบาลโดยม ี

ต้องมี 
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 4. ร้อยละผูป้่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 
มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ หมายเหต ุ

-Stock ยา 
-มีระบบบริหารยา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการ  อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 
1.อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 27 ต่อแสนประชากร 
Small Success 

มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ตามโปรแกรม 

 
 

   

2. ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
อย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการท า
บอลลูน 

 
 

   

3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ให้รักษาโดยการ
ท าบอลลูน หรือการผ่าตัด By pass โดยลดเวลาระยะเวลา
รอคอยการท า 

 
 

   

4. ในรายที่เป็นโรคแล้ว ให้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ีต้องการ 

 
 

   

5. ให้การศึกษากับผู้ป่วย และญาติ เรื่องการควบคุมปัจจัย
เสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะ
ฉุกเฉินและปกติ 

 
 

   

6. มีข้อมูลของการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยดูสาเหตุการตาย
จากเวชระเบียนของผู้ป่วย และจากฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ 

 
 

   

 
ตัวชี้ วัดตรวจราชการ ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด 
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 
2. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย 
STEMI (100%) 
Small Success 

มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. มีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยมีระบบการ
ให้ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน(24/7)โดยอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์โรคหัวใจ 

 
 

   

2. มีระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด โดยต้องมีพร้อม  
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มาตรการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สามารถให้ยาได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและมีระบบ
หมุนเวียนยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และ โรงพยาบาล
ชุมชน (24/7) 
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้จริงโดยมีจ านวนและร้อย
ละของผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่าร้อยละ ๕๐ ในกรณีท่ี
ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน ๑๒ ชั่วโมงหลังมีอาการ 

 
 

   

4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณ์
เครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่งในกรณีฉุกเฉินตลอด 
24 ชั่วโมงเช่นกัน(24/7) 

 
 

   

 

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการขยายหลอดเลือดหรือยา
ละลายลิ่มเลือด และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI-Primary Percutaneous Cardiac 
Intervention) เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
75 77 78 80 

 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตในโรงพยาบาล <10% 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
10 10 10 10 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 39. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
ค านิยาม อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจหมายถึง จ านวนตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหัส ICD-10 

=I20-I25) ทุกกลุ่มอายุต่อประชากรแสนคนในช่วงปีนั้น 
เป้าหมายของการลดอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ปี 2560 – 2564) คือ ลดอัตราตาย 
จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 เปรียบเทียบกับ baseline ในปี 2555 โดยเริม่รายงาน
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป และวัดผลลัพธ์สุดท้ายในปี 2564 

เกณฑ์เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (จากฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2560 : 28 ต่อแสนประชากร) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

27 
ต่อแสนประชากร 

26 
ต่อแสนประชากร 

25 
ต่อแสนประชากร 

24 
ต่อแสนประชากร 

 

วัตถุประสงค์ ในปี 2557 ประเทศไทยมผีู้เสยีชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 
7 คน คิดเป็นอัตราตายของโรคหวัใจและหลอดเลือด เท่ากับ 90.34 ต่อแสนประชากร จ านวน
ผู้เสยีชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ จ านวน 18,079 คน หรือ  เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน คิดเป็นอัตรา
ตายของโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่ากับ 27.83 ต่อแสนประชากร 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวนประชากรไทยตามทะเบยีนราษฎร ์
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดหัวใจจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
แหล่งข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย โดยกอง

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนประชากรที่ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (รหสั ICD-10 =I20-I25) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 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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ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- - - 24 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะหจ์ากฐานข้อมูลการตายของ กองยุทธศาสตร์และแผนงานจากข้อมูลเบื้องต้นของทะเบียน
ราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

เอกสารสนับสนุน :  สถิติสาธารณสุข 2557 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

20.20 ต่อประชากร
แสนคน 

28.6 20.41 11.6  
(4 เม.ย. 60) 

 

ผู้ให้ข้อมลูทางวชิาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ากลุ่มงานอายรุศาสตรห์ัวใจ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร : 02-5919972   E-mail : k_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906347    โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279             E-mail : eva634752@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 38. ร้อยละโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic 

drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 
ค านิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMIหมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมา

เลี้ยงจนเกดิการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนดิเอสทียก   (ST Elevated 
Myocardial Infarction)  

โรงพยาบาลในระดับ F2 หมายถงึ โรงพยาบาลชุมชนชนาดกลาง มีขนาดเตียง 30 –90 
เตียง มีแพทย์เวชปฏิบตัิ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 2–5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มี
บริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตดั มีห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยในของแต่ละอ าเภอ สนับสนุน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิของแตล่ะอ าเภอ 

Fibrinolytic drug หมายถึง ยาละลายหรือสลายลิม่เลือด เช่น Streptokinase, 
Tenecteplase เป็นต้น 

กลวิธีด าเนินงาน 
     ด าเนินการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในตั้งแตร่ะดับ F2 ทุกแห่ง ให้สามารถให้ยาละลายลิ่ม
เลือดได้ มียาใช้ได้ตลอดเวลา และไม่เก็บไว้จนยาหมดอาย ุ

เกณฑ์เป้าหมาย : 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ ผู้ป่วย STEMI เข้าถึงบริการในทุกเขตชุมชนมีการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 
ขึ้นไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวนโรงพยาบาลในระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปทุกแห่งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานข้อมูลโรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ข้ึนไปที่มีการให้ยาละลายลิม่เลือดในผู้ป่วย STEMI 

ได้จากทุกเขตบริการ 
แหล่งข้อมลู จากทุกเครือข่ายเขตบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A= โรงพยาบาลระดับ F2 ในเขตที่และ F2 ข้ึนไปที่มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI ใน 

      เขตบริการนั้น 
รายการข้อมลู 2 B= โรงพยาบาลระดับ F2 และ F2 ขึ้นไปท้ังหมดในเขตนั้น 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

 
 

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

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

ปี 2564: 
 

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

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

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลมีแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) โดยมีระบบการ 
ให้ค าปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
2. โรงพยาบาลมยีาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และมีระบบการบริหารยาละลาย 
ลิ่มเลือด โดยต้องมีพร้อมใหต้ลอด 24 ช่ัวโมงทุกวันและมีระบบหมนุเวียนยาระหว่าง 
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน 
3. มีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) แก่ผู้ป่วยได้จริง และมีข้อมลูร้อยละของ 
การให้ยาในผู้ป่วย STEMI (ในปีพ.ศ. 2561 ≥ ร้อยละ 50 , พ.ศ. 2562≥ ร้อยละ 60    
พ.ศ. 2563≥ ร้อยละ 70,  พ.ศ. 2564 ≥ร้อยละ 80) 
4. มีความพร้อมของหน่วยงานและทีมงาน มีอุปกรณเ์ครื่องช่วยชีวิต มีรถพยาบาลพร้อมส่ง 
ในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน 
หมายเหตุ :ต้องมีข้อ 1-3 ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป 

เอกสารสนับสนุน :  รายงานจากทุกเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
90.23 ร้อยละ 75.93 100 94.75 

ที่มาข้อมูล : ส านักบริหารการสาธารณสุขและกรมการแพทย ์
หมายเหตุ : ประเมินผลปี 2559 ดูเฉพาะมีแนวทางและมียาจะให้ ส าหรับในปี 2560 ต้องมีข้อ 
1-3 แตไ่มไ่ด้ก าหนดค่าเป้าหมายของการให้ยาไว ้

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.เกรียงไกร  เฮงรัศมี   หัวหน้ากลุ่มงานอายรุศาสตรห์ัวใจ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5919999 ต่อ 30920 โทรศัพท์มือถือ : 081-3484236 
    โทรสาร :02-5919972  E-mail : kk_hm2000@yahoo.com 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์   รองผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919999 ต่อ 30903 โทรศัพท์มือถือ : 089-8131937 
    โทรสาร :02-5470907  E-mail : j_kanokpon@hotmail.com  กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com  กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com  กรมการแพทย์   
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906347    โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279             E-mail :  eva634752@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 

mailto:j_kanokpon@hotmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : KPI 7 อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ใน
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

สถานการณ ์
ECS: Emergency Care System (ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน) หมายถึง ระบบการบริหาร

จัดการเพ่ือให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งใน
ภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วยการดูแลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล(EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน
(ER) การส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข(Disaster)  โดยในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจัดบริการและ
พัฒนาคุณภาพการรักษาห้องฉุกเฉินเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่ ทันเวลา ปลอดภัย และ  
ประทับใจ 

ในปี 2559 พบว่ามีผู้มารับบริการห้องฉุกเฉิน 35 ล้านครั้ง/ปี หรือคิดเป็น 458 ครั้ง: 1,000 
ประชากร โดยมากกว่า 60% เป็นผู้ป่วยกลุ่มไม่ฉุกเฉิน ท าให้เกิดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency 
Department Crowding) นอกจากนั้นยังขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งพบว่าขาดแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน 1,420 คน , พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2,060 คน, นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 2,405 คน                     

จากข้อมูลในต่างประเทศพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 7.8% อังกฤษ 5.35% และออสเตรเลียคิดเป็น 7.34% ส าหรับในประเทศ
ไทยยังไม่มีการเก็บข้อมูลในระดับประเทศ อย่างไรก็ตามมีการทดลองเก็บข้อมูลที่ โรงพยาบาลชลบุรี และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ 14.7% 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 
3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
1. มีมาตรการในการลด
ภาวะห้องฉุกเฉินแออัด
ระดับโรงพยาบาล 
 

- ก าหนดนโยบายการลดความ
แออัดในห้องฉุกเฉนิ 
- ตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้อง
ฉุกเฉินคุณภาพ 
- ประเมินเกณฑ์ ECS คุณภาพ 
- มีมาตรการลดผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการห้อง
ฉุกเฉิน 
- มีการก าหนดระยะเวลาทีผู่้

- ค าสั่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ห้องฉุกเฉินคุณภาพ 
- น าเสนอผลการประเมินเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ 
- เอกสารแผนในการพัฒนาห้อง
ฉุกเฉินท่ีคลอบคลมุทั้งแผน
ด าเนินงาน แผนพัฒนาบุคลากร 
แผนครภุัณฑ ์
- แสดงสถิติบริการแยกตาม

- ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ 
ECS คุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปมีแนวทางใน
การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด 
- ร้อยละ 60 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้องฉุกเฉิน
น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ใน
ห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 

ระดับคดัแยก 
- น าเสนอการลดภาวะผู้ป่วยไม่
ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการห้องฉุกเฉิน 
- น าเสนอการก าหนดระยะเวลา
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2- 4 ช่ัวโมง 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การพัฒนาคณุภาพการรักษาโดยใช้  ER Safety Goals 
1. มีการใช้ ER Safety 
Goals เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการ
รักษา 

- จัดท า Gap Analysis และ 
Action Plan เพื่อพัฒนา
คุณภาพการรักษา 
- มีการทบทวนและวิเคราะห์
สาเหตุการเสียชีวิต(RCA) ของ
ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินท่ี
เสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง,  
- มีการคัดแยก (Triage) 5 
ระดับทีไ่ด้มาตรฐาน 
- มีการประเมินความเสีย่งการ
จัดการสาธารณภยัใน
โรงพยาบาล (Hospital 
Safety Index)  

- เอกสารการจัดท า Gap 
Analysis และ Action Plan 
- น าเสนอสถิตโิรคที่เสียชีวิตและ
สถิติสาเหตุการเสียชีวิต 
- มีการใช้เกณฑ์การคัดแยก 5 
ระดับ 
- น าเสนอการประเมินความ
เสี่ยงการจัดการสาธารณภัยใน
โรงพยาบาล (Hospital Safety 
Index) 

- อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วย
วิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 
ช่ัวโมงโรงพยาบาลระดับ F2 
ขึ้นไป < 12% 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปท่ีประเมิน 
Hospital Safety Index และ
จัดท าแผน 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 
1. มี TEA unit ที่ได้
มาตรฐาน 

- ท า Gap Analysis และ
พัฒนาเพื่อให้มี TEA unit  
ที่เป็นมาตรฐาน 
- ส่งข้อมูลแฟ้ม ACCIDENT 
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา 

- น าเสนอการด าเนินงาน TEA 
unit มาตรฐาน 
- น าเสนอการส่งข้อมูลแฟ้ม 
ACCIDENT 

- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไปมี TEA unit 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล 
F2 ขึ้นไปส่งข้อมลูแฟ้ม 
ACCIDENT 

 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2  ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบข้อมูล 
- มี National Triage 
- จัดท าคู่มือ ER คณุภาพ 
และความปลอดภัย(ER 
Safety Goals) 
- ปรับปรุงเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ECS) 

1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 30 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล

1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 50 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล

1. การลดความแออัดในห้อง
ฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 มีมาตรการการลด
ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินท่ีมาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน 
- ร้อยละ 60 ของผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล
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รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- จัดท ามาตรฐานข้อมูลห้อง
ฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและการ
ด าเนินงานพัฒนาห้องฉุกเฉิน 

ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ช่ัวโมง 
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety 
Goals 
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National 
Triage 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปมีการทบทวน
และวิเคราะหส์าเหตุการเสยีชีวิต
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปท่ีประเมิน 
Hospital Safety Index  
3. การพัฒนาข้อมูล 
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม 
ACCIDENT 

ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉนิไม่เกิน 2-4 ช่ัวโมง 
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety 
Goals 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National 
Triage 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปมีการทบทวน
และวิเคราะหส์าเหตุการ
เสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต ่F2 ขึ้นไปท่ีประเมิน 
Hospital Safety Index  
3. การพัฒนาข้อมูล 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม 
ACCIDENT 

ระดับ M1 ขึ้นไปอยู่ในห้อง
ฉุกเฉินไม่เกิน 2-4 ช่ัวโมง 
- ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล 
F2 ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ 
2. การพัฒนาคุณภาพการ
รักษาโดยใช้ ER Safety 
Goals 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไปใช้ National 
Triage 
- อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
วิกฤตภายใน 24 ช่ัวโมง < 12% 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปท่ีประเมิน 
Hospital Safety Index  
3. การพัฒนาข้อมูล 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 ขึ้นไป มี TEA unit 
ที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ขึ้นไปส่งข้อมูลแฟ้ม 
ACCIDENT 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์  ส านัก/กอง  ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
1. นพ.ชาติชาย คล้ายสบุรรณ* นายแพทย์ช านาญการ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภูเบศร 
Tel.  037-211297 
Mobile: 0861414769 
e-mail: beera024@gmail.com 

2.นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์* นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

Tel. 035-211888 ต่อ 2103  
Mobile:  086-1414769    
E-mail: rattapong.b@gmail.com 

3. พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปญัญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข  
กรมการแพทย ์

Tel. 02-5906286 
Mobile: 081-8424148 
e-mail: mertthailand@gmail.com 

4. นางนริศรา แย้มทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย ์

Tel: 02-5906285 
Mobile: 081-9883925 
e-mail:narissara.yamsub@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ 

F2 ขึ้นไป (ทัง้ท่ี ER และ Admit) 
ค านิยาม ECS : Emergency Care System (ระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ) 

หมายถึง ระบบการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพและ
ป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกดิขึ้น ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะภัยสุขภาพประกอบด้วย การ
ดูแลผูป้่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (EMS) การดูแลในห้องฉุกเฉิน (ER) การส่งต่อระหว่าง
สถานพยาบาล (Referral System) การจัดการสาธารณภยัด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(Disaster) 
แนวคิดการจัดบริการ ECS คือ การพัฒนา “ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality)” ได้แก่ EMS 
คุณภาพ, ER คุณภาพ, Refer คุณภาพ และ Disaster คุณภาพ เพื่อสร้าง “ห่วงโซ่แห่งการรอด
ชีวิต (Chain of Survival)” ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน โดยมีเป้าประสงค์ 1) เพิ่มการเข้าถึง
บริการของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 2) ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพท่ีป้องกันได้ 
(Preventable Death) จากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3) ระบบ ECS ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
การพัฒนา ECS ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ 
“ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน” หมายถึง ผู้มารับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินและได้รับการคัดแยกเป็น 
Triage Level 1 และ 2 
“การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง” หมายถึง นับจากเวลาทีผู่้ป่วยมาห้องฉุกเฉินถึงเวลาที่เสยีชีวิต 
(Door to Death) ภายใน 24 ช่ัวโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน 

เกณฑ์เป้าหมาย  
 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 น้อย
กว่าร้อยละ *โรงพยาบาลชลบุรรี้อยละ 14.7, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร้อยละ 12.8  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 12* ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉกุเฉิน อย่างครบวงจร  เพื่อให้ผู้เจบ็ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาท่ีมีคณุภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ที่อาจเกิดขึน้ ทั้งในภาวะปกติ และ ภาวะ
ภัยพิบัติ  
 ในปี 2561-2565 จะมุ่งเน้นการพัฒนา ER คุณภาพ คือ การจดับริการและพัฒนา
คุณภาพการรักษาเพื่อใหผู้้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้รับบริการที่เท่าเทียม ท่ัวถึง ทันเวลา ปลอดภัย
และประทับใจ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ F2 ข้ึนไป 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู HDC  

1. ผู้เจ็บป่วยเสียชีวิตจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION เชื่อมโยงด้วยรหัสบตัรประชาชน 
2. ระยะเวลาจากแฟ้ม DEATH, SERVICE, ADMISSION 
3. ผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากแฟ้ม ACCIDENT 

แหล่งข้อมลู มาตรฐาน 43 แฟ้มกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉนิท่ีเสียชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมง 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉนิท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
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เกณฑ์การประเมิน : อัตราการเสยีชีวิตภายใน 24 ช่ัวโมงของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากหอ้งฉุกเฉินในโรงพยาบาล
ระดับ F2 น้อยกว่าร้อยละ 12 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.ระบบข้อมูล 
- มี National Triage 
- จัดท าคู่มือ ER คุณภาพ 
และความปลอดภัย(ER 
Safety Goals) 
- ปรับปรุงเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพระบบการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
(ECS) 
- จัดท ามาตรฐานข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน 
- สื่อสารนโยบายและการ
ด าเนินงานพัฒนาห้อง
ฉุกเฉิน 

1. ระบบข้อมลู 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2    
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 40  
2. การจัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index       
ร้อยละ 40 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A  ม ีTEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน     
ร้อยละ 40 

1. ระบบข้อมลู 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2    
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 60 
2. การจัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index      
ร้อยละ 60 

- จ านวนของ
โรงพยาบาลตั้งแต่ F2 ขึ้น
ไปผ่านเกณฑ์ ECS 
คุณภาพ ร้อยละ 70 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน     
ร้อยละ 60 

1. ระบบข้อมลู 
  - จ านวนโรงพยาบาล F2   
ขึ้นไป ส่งข้อมูลแฟ้ม 
Accident ร้อยละ 80  
2. การจัดการสาธารณภัย
ในสถานพยาบาล 
   - จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ F2 ข้ึนไปที่ประเมิน 
Hospital Safety Index        
ร้อยละ 80 
3. ER คุณภาพ  
  - จ านวนโรงพยาบาล
ระดับ M1, S, A มี TEA 
unit ที่ได้มาตรฐาน     
ร้อยละ 80 

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

   ร้อยละ 10 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

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

   ร้อยละ 6 
 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอนที่ 1 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมีคณะกรรมการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลและ TEA Unit ในโรงพยาบาลระดับ ข้ึนไปเพื่อท าหน้าที่ 

1.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยก 
1.2 รวบรวมข้อมลูการเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน

ภายใน 24 ช่ัวโมง 
1.3 วิเคราะหโ์รคและสาเหตุการเสยีชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
1.4 Audit เพื่อค้นหาโอกาสการพัฒนา และจัดท าข้อเสนอแนะ 
1.5 วางแผนการพัฒนาโดยจัดล าดับความส าคญั 
1.6 น าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
1.7 ติดตามและประเมินผลทุก 1-3 เดือน 
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ขั้นตอนที่ 2 เขตสุขภาพ/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
2.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉุกเฉินแยกตามระดับการคัดแยกตามระดับโรงพยาบาล 

      2.2 เปรียบเทียบเสยีชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 24 
ช่ัวโมง ตามระดับโรงพยาบาล/จังหวัด 
      2.3 สนบัสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ การฝึกอบรม 
ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลาง 
      3.1 จัดท าสถิติบริการห้องฉกุเฉินแยกตามระดับการคดัแยกตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
      3.2 เปรียบเทียบเสยีชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินท่ี Admit จากห้องฉุกเฉิน ภายใน 24 
ช่ัวโมง ตามระดับโรงพยาบาล/เขต 
      3.3 วิเคราะห์ในระดับนโยบาย เช่น สนับสนุน คน การอบรม งบประมาณ เครื่องมือ 

เอกสารสนับสนุน :  http://www.who.int/bulletin/volumes/91/5/12-112664/en/ 
คู่มือความปลอดภัยผู้ป่วย (National Patient Safety Goal) SIMPLE 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

 ร้อยละ N/A N/A N/A 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20) 

สถานการณ ์
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ระบบบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ      
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ โดยการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งหน่วยบริการมีการจัดบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพ่ิมขึ้นในทุกระดับทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อีกทั้งมีการด าเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพในการ
ให้บริการผู้ป่วยในหน่วยบริการ และการออกเยี่ยมบ้านในชุมชน รวมถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ในการร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น หมอพ้ืนบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรชุมชน เป็นต้น  

ปัจจุบันพบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพ่ิมข้ึนมากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากป ีพ.ศ. 2556–2560 ดังนี้ 13.09, 14.63, 15.16, 17.18 และ 19.86 ตามล าดับ 

ตารางแสดงผล : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
รายเขตสุขภาพ ปี 2556–2560  

ปีงบประมาณ 

เขตสุขภาพ 
2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าเป้าหมายรายปี 14.00 16.00 18.00 18.00 18.50 
1 8.39 9.51 10.7 11.8 13.9 
2 11.69 13.43 13.85 18.12 20.03 
3 10.25 11.22 12.71 16.26 21.57 
4 8.87 11.33 11.59 12.19 17.24 
5 11.39 12.89 13.26 14.73 18.59 
6 12.44 15.12 13.57 14.81 18.39 
7 16.87 17.96 19.77 23.03 25.72 
8 16.15 19.11 24.45 28.84 28.87 
9 16.51 17.47 16.88 17.62 19.36 

10 13.31 15.62 16.88 18.79 20.33 
11 17.55 12.81 13.23 14.12 16.31 
12 10.48 13.69 12.73 15.57 18.35 
รวม 13.09 14.63 15.16 17.18 19.86 

ที่มา : ระบบฐานข้อมลู Health Data Center (HDC) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

1. มีผู้ท าหน้าท่ีขับเคลื่อนงานด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดบัเขตสุขภาพ (Chief 
Thai Traditional and alternative 
Medicine Officer : CTMO) ระดบั
เขตและจังหวัด 
2. จัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 
และก าหนดผูร้ับผดิชอบงานด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดบัจังหวัด 
3. มีแผนพัฒนาระบบบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดบัเขต/จังหวัด 
4. มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทยผ์สมผสานท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน ตามบริบทของสถานบรกิาร
ทุกระดับ 
5. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 
First line drug ในสถานบริการ 

1. สรา้งกลไกการมสี่วนร่วมของ 
CTMO ทุกเขตสุขภาพ โดยการ
ช้ีแจงนโยบาย/ประชุมหารือ/ลง
พื้นที่ติดตามผลการด าเนินงาน
และการพัฒนางานระดับเขต
สุขภาพ/จังหวัด 
2. สถานบริการทุกระดับร่วม
ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาล
เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3. ตรวจประเมินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานใน รพ.สต.ทุกแห่ง 
4. ติดตามร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกผ่าน 
ระบบรายงานจาก Health 
Data Center (HDC) 

1. ร้อยละของผู้ป่วย
นอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
เพิ่มขึ้น (20) 
  - รพศ./รพท. อย่าง
น้อยร้อยละ 10  
  - รพช. อย่างน้อย  
ร้อยละ 20  
  - รพ.สต. อย่างน้อย
ร้อยละ 30   
2. โรงพยาบาล
เป้าหมายเข้าสู่
กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 
- รพศ./รพท. (A-M1) 
อย่างน้อยเขตละ 2 แห่ง
(24 แห่ง) 
- รพช. (M2-F3) อย่าง
น้อยจังหวัดละ 2 แห่ง 
(152 แห่ง) 

 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ :  ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ทบทวนรูปแบบการบริการ 
(Service Package) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan 
2. ช้ีแจง และสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมของ CTMO ทุกเขต
สุขภาพ 
3. สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. พัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมาย
เข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 
  1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่าง
น้อย 2 แห่ง (A-M1) 
  1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 
2 แห่ง (M2-F3) 
2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมและ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย
และการแพทยผ์สมผสาน    

สถานบริการทุกระดับมีการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทยผ์สมผสานท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน ตามบริบท
ของหน่วยบริการ ได้แก่  
   - คลินิกครบวงจรด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(A-F3) 
   - คลินิก OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน (A-F3) 

ผู้ป่วยนอกไดร้ับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 20 แบ่งเป็น 
- รพศ./รพท. อย่างน้อย
ร้อยละ 10  
- รพช. อย่างน้อยร้อย
ละ 20  
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อย
ละ 30   
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ในระบบบริการสาธารณสุข 
 

(รพ.สส.พท.)    - คลินิกบริการผู้ป่วยใน (IPD) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(A-M1) 
  - บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ใน รพ.สต. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองวิชาการและแผนงาน สถาบัน
การแพทย์แผนไทย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 33. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค 

และฟื้นฟูสภาพท่ีโรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรคและฟื้นฟูสภาพ ดังนี้ 
 - การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
            - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 
 - การทับหม้อเกลือ 
 - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
 - การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
 - การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
 - การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤๅษีดัดตน 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู
สภาพ ประกอบด้วย 
 - การฝึกสมาธิบ าบัด 
 - ฝังเข็ม 
 - การกดจุดบ าบัด 
 - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 
4. บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
5. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 20  
- รพศ./ รพท. อย่างน้อยร้อยละ 10  
- รพช. อย่างน้อยร้อยละ 20  
- รพ.สต. อย่างน้อยร้อยละ 30   

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขครบวงจร 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. การบันทึกข้อมลูในระบบรายงาน 43 แฟูม 

2. การรายงานจากจังหวัด 
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แหล่งข้อมลู 1. 43 แฟูม (Service/ Person/ Diagnosis_opd/ Drug_opd/ Procedure_opd/  
Provider) 
2. ข้อมูลรายงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ 
      สาธารณสุขของรัฐ 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนครั้งท่ีมารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ทบทวนรูปแบบการบริการ 
(Service Package) ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกทุกระดับ
ตาม Service Plan 
2. ช้ีแจง และสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมของ CTMO ทุกเขต
สุขภาพ 
3. สนับสนุนให้มีการ
จัดบริการด้านการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในระบบบริการสาธารณสุข 

 

1. พัฒนาโรงพยาบาลเปูาหมาย
เข้าสู่กระบวนการรับรอง
คุณภาพ 
1.1 รพศ./รพท. เขตละอย่าง
น้อย 2 แห่ง (A-M1) 
1.2 รพช. จังหวัดละอย่างน้อย 
2 แห่ง (M2-F3) 
2. พัฒนา รพ.สต. สู่มาตรฐาน
บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
อ าเภอละอย่างน้อย  2 แห่ง 

สถานบริการทุกระดับมีการ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐาน ตามบริบทของหน่วย
บริการ ได้แก ่
   - คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(A-F3) 
   - คลินิก OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน (A-F3) 
   - คลินิกบริการผู้ปุวยใน (IPD) 
ด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (A-M1) 

- บริการรักษา ส่งเสรมิสุขภาพ 
ปูองกันควบคุมโรค และฟื้นฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน 
รพ.สต. 

ผู้ปุวยนอกไดร้ับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่
ได้มาตรฐาน         
ร้อยละ 20 แบ่งเป็น 
- รพศ./รพท. อย่างน้อย
ร้อยละ 10  
- รพช. อย่างน้อย    
ร้อยละ 20  
- รพ.สต. อย่างน้อย 
ร้อยละ 30   

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

   ร้อยละ 20 
 
ปี 2563:  

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

 
ปี 2564: 

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

 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ 
    การแพทย์ทางเลือก 
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เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
    ทางเลือก 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของ
ผู้ปุวยนอกท่ี
ได้รับบริการ 

ร้อยละ 17.51 17.15 19.75 
(ณ 30ก.ย.60) 

ร้อยละผู้ปุวยนอกท่ีได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ปี พ.ศ. ร้อยละของผู้ปุวยนอกที่ไดร้ับบริการ 

2553 5.78   

2554 11.92 

2555 11.24 

2556 14.05 

2557 16.59   

2558 17.51 

2559 17.15 

2560 19.75 

ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :0-2149-5647 โทรศัพท์มือถือ : 084-439-1505  
โทรสาร : 0-2149-5647  E-mail :khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
2.นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์                 ผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
โทรศัพท์ท่ีท างาน: 0-2149-5636       โทรศัพทม์ือถือ : 081-872-3270 
โทรสาร :0-2149-5636                  E-mail :tewantha@gmail.com 
กองการแพทย์ทางเลือก 
3. แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง          หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ไทย – จีน 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2149-5676        โทรศัพท์มือถือ : 081-356-5326 
โทรสาร :0-2149-5677                     E-mail :rungnapa.pr@gmail.com 
กองการแพทย์ทางเลือก 
4. นางสาวอัญชลี จูฑพุทธ ิ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2591-4409  โทรศัพท์มือถือ : 085-485-6900    
โทรสาร : 0-2591-4409  E-mail: anchaleeuan@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

mailto:khwancha@health.moph.go.th
mailto:tewantha@gmail.com
mailto:anchaleeuan@gmail.com
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5. นายสมศักดิ์ กรีชัย      หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2149-5653  โทรศัพท์มือถือ : 081-684-6683  
โทรสาร : 0-2149-5653  E-mail : augus_organ@hotmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
6. นางศรีจรรยา โชตึก   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2965-9490 โทรศัพท์มือถือ : 099-245-9791  
โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : kungfu55@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางกรุณา ทศพล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2965-9490  โทรศัพท์มือถือ : 089-724-3816 
โทรสาร : 0-2965-9490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2149-5653  โทรศัพท์มือถือ : 083-339-2252  
โทรสาร : 0-2149-5653 E-mail : sudarat.osta@gmail.com 
กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางสาวสุกัญญา  ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2591-7809 โทรศัพท์มือถือ : 082-729-8989 
    โทรสาร : 0-2951-0218 E-mail : sukunya0210@gmail.com 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
 
 
 
 

mailto:otkf@dtam.moph.go.th
mailto:kungfu55@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาไต Service outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP2 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

สถานการณ ์
โรคไตเรื้อรัง (CKD) เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชากรไทยพบ 17.5 % (8.5 ล้านคน) 

แนวโน้มความชุกของผู้ป่วยที่รักษาโดยวิธีบ าบัดทดแทนไต (RRT)  เพ่ิมขึ้นปีละ 15-20% สาเหตุส าคัญของ
โรค CKD คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรค CKD ระยะที่ 1-3 ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ท าให้ผู้ป่วย 
94% ขาดความตระหนักจนกลายเป็น CKD ระยะที่ 4-5 และ End Stage Renal Disease : ESRD ที่ต้อง
รักษาด้วยการบ าบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้อง หรือปลูกถ่ายไต (RRT) ซึ่งเป็นภาระทั้ง
ผู้ป่วยและรัฐ ในประเทศไทยมีผู้ป่วย ESRD รับการรักษาด้วย RRT มากกว่า 1 แสนคน ใช้งบประมาณปีละ
มากกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปีและเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM, HT เป้าหมายที่สิ้นปีงบฯ 60 = 80% ไม่มีเขตใดท าได้ตามเป้า
เนื่องจากมีการเปลี่ยน criteria การคัดกรองจากการใช้ eGFR หรือ proteinuria เป็น eGFR และ proteinuria       
ในภาพรวมของเขตทุกเขตท าได้ 20.0-56.7% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศท าได้ 37.1% ด้านการชะลอความเสื่อมไต 
เป้าหมายผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr ≥ 65% ของจ านวนผู้ป่วย CKD ทั้งหมด    
มี 2/12 เขตท าได้ตามเป้าหมายคือเขต 5 และ 11 ในภาพรวมของเขตทุกเขตท าได้ 60.2-65.5% โดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศท าได้ 62.9% ในด้านการขยายบริการ คลินิกชะลอไตเสื่อมในโรงพยาบาลระดับ F3 ให้ได้ 50% ของ
โรงพยาบาล F3 ในแต่ละเขต เขตสุขภาพที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ได้ทุกเขต 
บริการ ปัญหา 
คลินิกชะลอไต
เสื่อม 

การคัดกรอง CKD ท าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
การชะลอความเสื่อมไตส่วนใหญ่ท าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย 
การขาดนักก าหนดอาหาร/นักโภชนาการ และ นักกายภาพบ าบัด ใน รพช. 

hemodialysis การเริ่ม dialysis แบบ emergency ในผู้ป่วย ESRD  
รอคิวท า vascular access for HD นาน และ ขาดแคลนศัลยแพทย์ซ่อมเส้น vascular 
access 
คุณภาพศูนย์ HD outsource ไม่ดี 

Peritoneal 
dialysis 

ขาดระบบควบคุมคุณภาพศูนย์ PD 
จ านวนพยาบาล PD : ผู้ป่วย น้อยกว่ามาตรฐาน 1 : 50 มาก 

Palliative care ไม่มีระบบ palliative care for ESRD ที่ชัดเจน 
ระบบฐานข้อมลู ความครบถ้านถูกต้องของการรายงานผ่าน HDC 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2. การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
3. การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
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4. การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1.การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไต
ได้มากกว่า 80% 

ท าการคัดกรองผู้ป่วยใน NCD 
clinic  
- ผู้ป่วยท่ีมี DM ร่วมด้วย: คัด
กรองด้วย eGFR และ urine 
protein 
- ผู้ป่วย HT ที่ไม่มี DM ร่วม
ด้วย: คัดกรองด้วย eGFR 

- อ้างอิงการรายงานผลใน
ระบบ HDC 
- มีการจัดระบบคัดกรอง
อย่างไร 
- มีผลกระทบกับทรัพยากร 
คน และ งบประมาณอยา่งไร 
- ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงทีไ่ม่
เคยได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคไตเรื้อรังได้รับ
การคัดกรองโรคไตใน
ระยะเริ่มแรก 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
2.การจดับริการคลินิกชะลอไตเสือ่ม 
อย่างน้อยร้อยละ 66 ของผู้ป่วย 
CKD มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

ก าหนดให้มขียายบริการ CKD 
clinic ให้ครอบคลมุ รพ.ใน
ระดับ F3 อย่างน้อย 75% 
ของ รพ. F3 ในเขต และ ช้ีเป้า 
โรงพยาบาล F3 ให้ทางจังหวัด
ทราบ 

- มีการก าหนด รพ. F3 
เป้าหมายหรือไม ่
- มีผลกระทบกับทรัพยากร 
คน และ งบประมาณอยา่งไร 
- ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมี
อัตราความเสื่อมของไต
ช้าลง 

 การประเมนิ CKD clinic คุณภาพ
ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1, 
F2 โดยการประเมินตนเอง ในไตร
มาส 2 และ จดั KM ผลการ
ประเมินตนเองรว่มกนัในระดับ
เขตในไตรมาส 3  

- มีการด าเนินกิจกรรมตามที่
ก าหนดหรือไม ่
- ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน 
- ปัญหาและอุปสรรค 
 

พื้นที่ทราบแนว
ทางการพัฒนา CKD 
clinic มากขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
3.การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียมใน รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านการประเมิน
คุณภาพจาก ตรต. ร้อยละ 100 

การก ากับดูแลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการด าเนินการบริการ
ศูนย์ฟอกเลือดด้วย เครื่องไต
เทียมในโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 2560 
โดยโรงพยาบาล และ 
ส านักงาน สสจ. 

- ปัญหาและอุปสรรคของการ
น าแนวทางปฏิบัติส าหรับการ
ด าเนินการบริการศูนย์ฟอก
เลือดด้วย เครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2560 มาปฏิบตัิ
ใช้ 

หน่วยบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมใน 
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
มาตรฐานการ
ให้บริการตาม
มาตรฐาน ตรต. 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
4.การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 
มีการจัดบริการ palliative care 
โดยบูรณาการไปกับ CKD clinic 
ร่วมกับทีม palliative care ของ 
โรงพยาบาลอย่างน้อยจังหวัดละ 
3 โรงพยาบาล 

- แต่ละจังหวัดส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมอบรมที่
ส่วนกลาง (กทม.) 
- แต่ละจังหวัดคดัเลือก รพ.น า
ร่องอย่างน้อย 3 โรงพยาบาล

- มีการก าหนดโรงพยาบาลน า
ร่องอย่างน้อย 3 โรงพยาบาล
หรือไม ่
- การประสานงานระหว่าง
ทีมสหวิชาชีพใน CKD clinic 

ผู้ป่วย ESRD ที่ไม่
เหมาะสมกับการรักษา
ด้วยการบ าบดัทดแทน
ไตได้รับการดูแลแบบ 
palliative care และ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เพื่อด าเนินการ ทีม palliative care ของ

โรงพยาบาล และ ทีม PCC 
- ปัญหาและอุปสรรค 

สามารถลดการบ าบดั
ทดแทนไตที่ไม่จ าเป็น
ลง 

 
 

ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr  
(template ตามเอกสารแนบ) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- สื่อสารแนวทางการประเมิน 
CKD clinic คุณภาพ  
- สื่อสารแนวทางปฏิบตัิส าหรับ
การด าเนินการบริการศูนย์ฟอก
เลือดด้วย เครื่องไตเทียมใน
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2560 
- คัดเลือกโรงพยาบาลน าร่อง
การให้บริการ palliative care 
for ESRD 
 

- ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการคัดกรองโรคไต
ได้มากกว่า 40% 
- มีการประเมิน CKD clinic 
คุณภาพ ในโรงพยาบาล 
M2,F1,F2 ด้วยการท าแบบ
ประเมินตนเอง 
- การส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมา
อบรม palliative care for 
ESRD ในส่วนกลาง 

- มีการขยายบริการ CKD 
clinic ไปในโรงพยาบาล
ระดับ F3 อยา่งน้อย 75% 
- จัด KM ผลการประเมิน
ตนเองร่วมกันในระดับเขต 

- ผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงได้รับการ
คัดกรองโรคไตไดม้ากกว่า 
80% 
- อย่างน้อยร้อยละ 66 
ของผู้ป่วย CKD มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 
- หน่วยบริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมใน 
โรงพยาบาลสงักัด
กระทรวงสาธารณสุขผา่น
การประเมินคณุภาพจาก 
ตรต. ร้อยละ 100 
- การจัดบริการ 
palliative care โดย
บูรณาการไปกับ CKD 
clinic ร่วมกับทีม 
palliative care ของ
โรงพยาบาล อย่างน้อย
จังหวัดละ 3 โรงพยาบาล 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ ส านัก/กอง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ โครงการที่ 24 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
ลักษณะ เชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด (ไม่ควรใช้ประเมินใน scale ที่เล็กกว่าจังหวัด เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละระดับ

ดูแลผู้ป่วยท่ีมีความรุนแรงต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราความเสื่อมของไตต่างกัน) 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
ค านิยาม  CKD = ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

 eGFR = estimated glomerular filtration rate (อัตราการกรองของไตที่ได้
จากการค านวณจากค่า serum creatinine ของผู้ป่วย ตามสมการ CKD-EPI) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 61 = 66% 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลส าเรจ็ที่เป็นภาพรวมของการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรัง (CKD) ที่เกิดจากผลการด าเนินการของหลายๆมาตรการรวมกนั 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 ตอนเริ่มประเมิน สัญชาตไิทยท่ีมารบับริการที่

โรงพยาบาล และ ได้รับการตรวจ creatinine และ มผีล eGFR ≥ 2 ค่าใน
ปีงบประมาณ 

 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ที่มี
รหัสโรคเป็น  

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 ที่มี eGFR น้อยกว่า 60 แต่ มากกว่าหรือเท่ากับ 15 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู โรงพยาบาลส่งข้อมูล eGFR เข้ามายังระบบฐานข้อมลูมาตรฐาน (43 แฟ้ม) และ HDC 
ค านวณผลตาม scrip ที่ตั้งไว้ในระบบ HDC แบบ real time 

แหล่งข้อมลู HDC 
รายการข้อมลู 1 A หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง Stage 3-4 ตอนเริม่ประเมิน สัญชาตไิทยท่ีมารับ

บริการที่โรงพยาบาลไดร้ับการตรวจ creatinine และ มผีล eGFR ≥ 2 ค่า และมีค่าเฉลี่ย
การเปลีย่นแปลง <4 

รายการข้อมลู 2 B หมายถึง จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรือ้รัง Stage 3-4 ตอนเริม่ประเมิน สัญชาตไิทยท่ีมารับ
บริการที่โรงพยาบาลไดร้ับการตรวจ creatinine และ มผีล eGFR ≥ 2 ค่า 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)x100% 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง (แต่สามารถดผูลผ่าน HDC ที่มีการประเมินผลตลอดปแีบบ real time) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 66% 66% 66% 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC เนื่องจากเป็นอัตราส่วนความส าเร็จต่อ
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จ านวนผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ ณ เวลานั้นๆ แต่เพื่อความครอบคลุมของผู้มาใช้บริการ
จริงในภาพรวมของปี จึงควรประเมินผลช่วงสิ้นปีงบประมาณซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ป่วยมาใช้
บริการสะสมมากท่ีสุด 

เอกสารสนับสนุน :  ค าแนะน าส าหรับการดูแลผปูวยโรคไตเรื้อรังกอนการบ าบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

  - 63.8 64.8 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.เจริญ  เกียรติวัชรชัย   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม   
โทรศัพท์มือถือ : 089-6730915  E-mail : kcharoen007@hotmail.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

นายไพบูลย์ ไวกย ี หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ สสจ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์มือถือ : 081-8534057  E-mail : paiboon.wa@moph.mail.go.th 
สถานที่ท างาน HDC กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นพ.สกานต์ บุนนาค   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม  
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
สถานที่ท างาน รพ.ราชวิถี 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา รับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ
Service Outcome 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : SP3 อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย            
ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

สถานการณ ์
มีการขยายบริการ donor center ในโรงพยาบาลระดับ A เพ่ิมอีก 4 แห่งคือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, 

โรงพยาบาลพุทธโสธร ,โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลยะลา ซึ่งท าให้มี donor center ที่เป็นโรงพยาบาล
ระดับ A ครบตามเป้าหมาย 33 แห่ง และมีการด าเนินงานจนเกิด brain death donors ในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 58 แห่ง (จากเป้าหมายเดิม 42 แห่ง) โรงพยาบาลราชบุรีก าลังเตรียมความพร้อมใน
การตรวจรับรองการเป็น kidney transplant center ภายในต้นปีงบฯ 2561 ซึ่งถ้าผ่านการรับรองจะท าให้
มี kidney  transplant center ใน 10 จากเป้าหมาย 12 เขต   

ผลลัพธ์การด าเนินงาน มี brain death donor เกิดขึ้น 286 ราย ซึ่งสูงกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา แต่ใน
ทุกเขตยังท าได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เป้าหมาย : > 1 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 
ราย ตามยอดปี 58) โดยภาพรวมทั้งประเทศท าได้ 28% ของเป้าหมาย และเขตที่ท าได้ใกล้เคียงเป้าหมาย
ที่สุดคือเขต 7 ส่วนการบริจาคดวงตามีจ านวนภาพรวมเพ่ิมขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมา แต่ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในทุกเขต (เป้าหมาย:> 5 ราย ต่อผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 ราย ตามยอดปี 2559) 
โดยภาพรวมทั้งประเทศท าได้ 16% ของเป้าหมาย และเขตที่ท าได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่สุดคือเขต 5 
 

ปัญหาร่วมที่พบในทุกเขต 
• บุคลากรมีทัศนคติ และ ความเข้าใจขั้นตอนดีขึ้นมากแต่ยังขาดทักษะการท างาน โดยเฉพาะด้านการ

วินิจฉัย brain death การดูแล resuscitate donor และ การเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ 
• การ notify case potential donor มายังทีมท างานยังน้อยและล่าช้าท าให้สภาพ donor ไม่ด ี
• ขาดพยาบาล transplant coordinator ที่ปฏิบัติงาน full time 
• ทีมจัดเก็บดวงตายังไม่เพียงพอ 
• จักษุแพทย์ที่ท าหน้าที่ปลูกถ่ายกระจกตามีไม่เพียงพอ 
• ความพร้อมของทีมส่วนกลางจากกาชาดที่จะผ่าตัดน าอวัยวะออกลดลงเนื่องจากภาระงานเพ่ิม และ 

การเดินทางไปยังโรงพยาบาล Donor บางแห่งไม่สะดวก 
• ทัศนคติความเข้าใจของประชาชนดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นปัญหา 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น (ระดับจังหวัด) 
1. การขยาย organ donor center ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A,S ทั้งหมดในทุกเขต และ eye 

donor center ครอบคลุมโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ทั้งหมดในทุกเขต 
2. การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาในโรงพยาบาลเป้าหมาย  
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3. ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพ่ือการน าไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัด
โดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัด
จัดเกบ็ดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับในโรงพยาบาลเป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1.การขยาย organ donor center และ eye donor center  
การขยาย organ donor center 
ครอบคลมุโรงพยาบาลระดับ A,S 
ทั้งหมดในทุกเขต และ eye 
donor center ครอบคลุม
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 
ทั้งหมดในทกุเขต 

- การก าหนดโรงพยาบาล
เป้าหมายในจังหวดั 
- การเตรยีมครภุัณฑ์ และ
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

- มีการก าหนดโรงพยาบาล
เป้าหมายในจังหวัด และ
สื่อสารให้โรงพยาบาลทราบ
หรือไม่  
- มีระบบการส่งตรวจ 
arterial blood gas, 
hepatitis B และ C และ 
anti-HIV และการ
จัดเตรียมยา DDAVP 
หรือไม ่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานอย่างไร 

มี donor center 
ครอบคลมุทุกจังหวัด 
และมีจ านวน donor ใน
แต่ละจังหวดัเพิ่มขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
2.การบริหารจัดการระบบการรบับริจาคในโรงพยาบาลเป้าหมาย 
มีระบบการรับบริจาคที่มี
ประสิทธิภาพ ในโรงพยาบาล
เป้าหมาย  

- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ  
- จัดให้มีพยาบาลประสานงาน
การรับบริจาคอวัยวะและ
ดวงตา  
- จัดให้มีทีมดูแล resuscitate 
ผู้บริจาคอวัยวะ (brain death 
donor)  
- จัดให้มีทีมวินิจฉัยภาวะสมอง
ตาย (brain death) 
- ออกแบบระบบการ notify 
potential donor ใน
โรงพยาบาล 

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ พยาบาล
ประสานงาน และจดัตั้งทีม
ดูแล resuscitate donor 
ทีมวินิจฉัยภาวะสมองตาย 
หรือไม ่
- มีระบบการ notify 
potential donor ใน 
โรงพยาบาลหรือไม ่
- ระบบการท างานเป็นไป
ตามคู่มือปฏิบัติงานของ
กระทรวงสาธารณสุข
หรือไม ่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานอย่างไร 

มีจ านวน donor ในแต่
ละโรงพยาบาล
เป้าหมายเพิ่มขึ้น และมี
คุณภาพอวัยวะ และ 
กระจกตาที่บริจาคดีขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
3.ระบบการผ่าตดัน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย และ ระบบการผ่าตัดจดัเก็บดวงตา 

มีระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้
บริจาคออก และ ระบบการผ่าตัด
จัดเก็บดวงตา เพื่อการน าไปปลูก
ถ่ายท่ีมีประสิทธิภาพใน
โรงพยาบาลเป้าหมาย 

- โรงพยาบาลเปา้หมายจัดให้มี
ระบบสนบัสนุนการผ่าตัดน า
อวัยวะออก (ห้องผ่าตัด และ 
ทีมดมยา) 
- มีระบบประสานงานกับทีม 

- โรงพยาบาลเปา้หมาย มี
การจัดระบบสนับสนุน
หรือไม ่
- มีระบบช่องทาง
ประสานงานหรือไม ่

- อวัยวะ และ ดวงตาที่
บริจาค มีการน าไปใช้
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
harvest organ จากกาชาด 
หรือ regional harvesting 
team ในเขต 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บดวงตาในโรงพยาบาล
เป้าหมาย  

- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการจัดเก็บดวงตาใน 
โรงพยาบาลเป้าหมาย
หรือไม ่
- มีปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานอย่างไร 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ ส านัก/กอง โรงพยาบาลราชวิถ ี
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ แผนงานท่ี 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ โครงการที่ 26 การพัฒนาระบบ บริการสุขภาพ สาขาปลูก ถ่ายอวัยวะ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ (อัตราส่วน) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิต

ในโรงพยาบาล 
ค านิยาม - ผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) = ผู้ป่วยที่ได้รับ

การวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทยสภาก าหนดและญาติลงนาม
ยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด และ ได้มีการลง
มือผ่าตัดน าอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย 
- จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล= จ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล จากทุก
สาเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 
- อวัยวะหมายถึง อวัยวะเช่น ไต ตับ หัวใจ ปอด ตับอ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวม เนื้อเยื่อเช่น 
ดวงตา ลิ้นหัวใจ กระดูก หรือ ผิวหนัง เป็นต้น 

เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 61 = 0.7 : 100 
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลส าเรจ็ของการขอรับบริจาคอวัยวะ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ในแต่ละจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู น าข้อมูลจ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) ใน

โรงพยาบาล A และ S ในจังหวัดนั้นๆ (อ้างอิงจากรายงานประจ าเดอืนของศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทยในช่วงปีงบฯ 2561) มาเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ในจังหวัดนั้นๆ ในปีงบฯ 2560 

แหล่งข้อมลู - ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย : จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 
(actual organ donor-2) 
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข : จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ A และ S ทั่วประเทศในปีงบฯ 2560 

รายการข้อมลู 1 A หมายถึง จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual organ donor-2) ใน
โรงพยาบาล A และ S ในจังหวัดนั้นๆของปีงบประมาณ 2561 

รายการข้อมลู 2 B จ านวนผู้ป่วยท่ีเสยีชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุในโรงพยาบาล A และ S ในจังหวัด
นั้นๆ ของปีงบประมาณ 2560 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
0.175 : 100 0.35 : 100 0.525 : 100 0.7 : 100 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลรายไตรมาส และ สรุปผลการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานประจ าปีศูนยร์ับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

   0.33 0.31 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.สกานต์ บุนนาค   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม  
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

นส.วราภรณ์  อ่ าช้าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์มือถือ :061-4851286  E-mail : Primary05@hotmail.com 
สถานที่ท างาน กองบริหารการสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นพ.สกานต์ บุนนาค   นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรม  
โทรศัพท์มือถือ : 080-4531110  E-mail : sakarnbunnag@yahoo.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP 4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) 
การค านวณ :  Leading Indicator 
จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็น 
ระยะเวลา 3 เดือน  x 100  หารด้วยจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่าย
ครบก าหนดตามเกณฑ์จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด 
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 
การค านวณ :  lagging Indicator 
จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และหยุดเสพต่อเนื่องเป็น 
ระยะเวลา 3 เดือน  x 100  หารด้วยจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายทั้งหมด 
เป้าหมาย : ร้อยละ 50  (ประเมินผลงานสะสมเป็นรายไตรมาส) 
เหตุผลความจ าเป็น  : เพ่ือวัดผลส าเร็จของการบ าบัดรักษายาเสพติดตลอดกระบวนการบ าบัดรักษา 

สถานการณ ์
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติดเป็น

ตัวการที่ส าคัญในการบ่อนท าลายก าลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัว
แปรที่ส าคัญให้มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก โดยการก าหนดเป็น
วาระแห่งชาติ (National agenda) และใช้ก าลังคน และก าลังทรัพยากรของประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างมาก 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่ใน
อนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่ และนับวันจะมีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีมุมมองใน 2 ลักษณะ คือ
อุปสงค์ยาเสพติดท าให้เกิดอุปทานยาเสพติด และอุปทานยาเสพติดท าให้เกิดอุปสงค์ยาเสพติด หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง การมีคนซื้อจะชักน าท าให้มีคนขายเกิดขึ้น ประกอบกับสภาพสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ การศึกษา 
ปัญหาครอบครัว มีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของปัญหายาเสพติด และสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรายใหม่ที่
ยังคงเป็นปัญหาหลักในอนาคต ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนสูงทั้งในกลุ่มผู้ค้าและกลุ่มผู้เสพโดยพบว่าร้อยละ 70 เป็นกลุ่ม
เยาวชนอายุ 15-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มส าคัญที่เป็นอนาคตของชาติ 

อย่างไรก็ตาม ทิศทางสังคมไทยและสังคมโลกมีมุมมองที่ตรงกันในมิติด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดต้องเน้นความส าคัญด้านสุขภาพมากกว่าด้านความม่ันคง ด้วยเหตุว่าการเสพยาเสพติดเป็นเรื่องของการ
เจ็บป่วยทีต่้องใช้การแก้ไขทางสาธารณสุขแทนการลงโทษความผิด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพกาย จิต 
สังคม ความคิด และพฤติกรรม มีเป้าหมายให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง และสังคมรอบข้าง เริ่มจากมุมมองและความตระหนักรู้ของสังคมต่อสภาพปัญหาที่
แท้จริง การให้โอกาสผู้ติดได้รับการรักษา ใช้มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด และการให้คงอยู่ในการดูแล
ต่อเนื่อง มาใช้ในกลุ่มที่ติดมาก ติดหนัก ติดนานและยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ ร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างไม่ก่อผลกระทบ  
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  ในด้านการบ าบัดรักษาถือเป็นบทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ชัดเจนในปี 2561 ใน
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องวางระบบการบ าบัดรักษาเพ่ิมให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงการ
บ าบัดรักษาท่ีมีประสิทธิภาพทั้ง ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ โดยหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุขและมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงรวมมากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขท้ังใน
ระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ควรให้ความส าคัญที่ต้องวางระบบตั้งแต่การป้องกัน การบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู การ
ติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด 
และต้องมีการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ โดยก าหนดเป้าหมายการบ าบัดรักษาภาพรวมในปี 2561 รวมทั้งสิ้น 210,700 คน 
เป็นระบบสมัครใจ 130,000 คน ระบบบังคับบ าบัด 60,500 คน และระบบต้องโทษ 20,200 คน และได้มี
การกระจายเป้าหมายและจัดสรรงบประมาณการบ าบัดรักษาลงสู่พ้ืนที่จังหวัดทั่วประเทศตามสภาพปัญหาและ
ความรุนแรง 
  

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด 
- สร้างเจตคติ การมีส่วนร่วม และความตระหนักรู้ของสังคมชุมชนที่ถูกต้องต่อผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและ

การป้องกัน 
- พัฒนาระบบบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้านยาเสพติดและการส่งต่อ 
- ผู้ป่วยยาเสพติดได้เข้าถึงบริการบ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการติดตาม

ดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
- พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) เน้นพ้ืนที่ 37 จังหวัด 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ าบัดรักษามีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านยาเสพติด 
- สถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพียงพอ มีมาตรฐาน ได้รับการรับรอง

คุณภาพ (HA ยาเสพติด) 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. จัดตั้งและมีการด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจาก      

ยาเสพติด (เฉพาะพ้ืนที่ 37 จังหวัด) 
2. มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การลดอันตรายจากยาเสพติด    

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพ้ืนที ่
3. ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแล

ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
4. สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ ได้รับการพัฒนา และรับรองคุณภาพ           

(HA ยาเสพติด) (เป้าหมายประเทศร้อยละ 80) 
5. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้รับการพัฒนาความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (หลักสูตร     

เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์, หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง (PG) ยาเสพติด, หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินด้าน
ยาเสพติด, หลักสูตรการลดอันตรายจากยาเสพติด)  

6. พัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) เน้นพ้ืนที่ 37 จังหวัด  
7. มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. ที่ครบถ้วน ทันเวลา  
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พื้นที่เป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) ๓๗ จังหวัด 
เขต 1 : เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, ล าปาง  เขต 2 : ตาก, เพชรบูรณ์, 

สุโขทัย  เขต 3 : ชัยนาท  เขต 4 : นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา   เขต 5 : กาญจนบุรี, ราชบุรี, 
สมุทรสงคราม  เขต 6 : ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ  เขต 7 : กาฬสินธุ์, ขอนแก่น  เขต 8 : เลย เขต 9 : 
นครราชสีมา, สุรินทร์ นครราชสีมา, สุรินทร์   เขต 10 : ยโสธร, ศรีสะเกษ, อ านาจเจริญ, อุบลราชธานี         
เขต 11 : นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี  เขต 12 : ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล และ 
กรุงเทพมหานคร 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1...แต่งตั้งคณะกรรมการและมกีารวิเคราะห์จดัท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบ
บริการ การส่งต่อ การลดอันตรายจากยาเสพติด พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาและรับรองคณุภาพสถานพยาบาล
สถานฟ้ืนฟูในพื้นที ่
 - แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

จังหวัด ระดับเขต 
- มีการจัดท าแผนพัฒนา
ศักยภาพระบบบริการด้านยา
เสพติด และ 
- แผนการลดอันตรายจากยา
เสพติด (เน้น ๓๗ จังหวัด) 

- มีการทบทวนและมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- มีการรายงานการประชุมและมี
แผนการพัฒนาระบบบริการของ
เขต จังหวัด 
- มีการประเมินผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงานตามแผน 

มีค าสั่ง ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการในพื้นที ่ระดับเขต 
ระดับจังหวดั 
- วิเคราะห์และก าหนด
แผนพัฒนาระบบบริการในพื้นที
ครอบคลมุทุกด้าน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.ผู้ป่วยยาเสพตดิเข้าถึงการบ าบัดรักษาตามเกณฑ์มาตรฐานและมีการตดิตามต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
 - ก าหนดเป้าหมายการ

บ าบัดรักษาในทุกระบบ 
และการจัดสรรงบประมาณลง
พื้นที ่

- ติดตามแผนการบ าบัดรักษา
และการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระดับจังหวดัและระดับ
หน่วยงาน 

- มีการก าหนดเปา้หมายการ
ด าเนินงาน การกระจาย
เป้าหมายลงพื้นที่ การจัดสรร
งบประมาณถึงผู้ปฏิบตัิ และการ
ติดตามก ากับประเมินผลการ
บ าบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้ป่วยไดเ้ข้าถึงการบ าบัดรักษา
ตามเป้าหมาย 
- ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับ
การบ าบัดรักษาตามเกณฑ์
ก าหนด 
- ร้อยละ 90 (Leading 
Indicator)และ 50 (lagging 
Indicator) ของผู้ป่วยที่ใช้ยา
เสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจ าหนา่ยจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ 

 - น าเข้าข้อมูลการบ าบดัรักษาใน
ฐานข้อมูล บสต.ได้ครบถ้วน 
ทันเวลา 

- ติดตามผลการบ าบัดรักษาและ
เทียบกับการน าเข้าข้อมูลใน
ระบบข้อมลู บสต. 

 - ให้การบ าบัดรักษาอย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่การคัด
กรอง การประเมิน การบ าบดั 
การฟื้นฟู การลดอันตราย และ
การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา 

- ประเมินผลลัพธ์การ
บ าบัดรักษาจาก ฐานข้อมลู 
บสต. 
* จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
รักษา 
* ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการ
บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนด 
* ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการ
ติดตามดูแลต่อเนื่องหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.บุคคลากร และสถานพยาบาลไดร้ับการพัฒนาและรับรองคณุภาพ 
 - วิเคราะห์และจดัท าแผนพัฒนา

บุคลากร และพัฒนาศักยภาพ
สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูใน
พื้นที่ท้ังนอกและในสังกัด

ประเมินผลข้อมูลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล/

- มีแผนและด าเนินการพัฒนา
บุคลากรและสถานพยาบาลตาม
สภาพปัญาหาของพื้นที่  
- สถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
กระทรวงสาธารณสุข สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยา

เสพติด 
สมรรถภาพยาเสพติดได้รับการ
รับรองคุณภาพร้อยละ 80 

 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีการทบและแต่งตั้งคณะกรรมการบ าบัดรักษายาเสพติด
ระดับเขต ระดับจังหวัด 
- มีการก าหนดเปา้หมายการบ าบดั การจัดสรรงบประมาณ 
ลงถึงระดับหน่วยงาน และแผนการพัฒนาศักยภาพระบบ
บริการ 
- มีแผนพัฒนาศักยภาพระบบบริการ และแผนการด าเนินงาน
ลดอันตรายจากยาเสพติด (ในพ้ืนท่ี 37 จังหวัด) 
- ร้อยละของการน าเข้าข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติดใน
ฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 80 
- ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รบัการบ าบัดรักษาตาม
เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 70 
- ร้อยละ 90 (Leading Indicator)และร้อยละ 50 (lagging 
Indicator) ของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจ าหนา่ยจากการบ าบัดรกัษาทุกระบบ 

- ร้อยละของการน าเข้า
ข้อมูลการบ าบดัรักษา 
- ยาเสพติดในฐานข้อมลู 
บสต.ร้อยละ 90 
- ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพตดิ
ที่ไดร้ับการบ าบดัรักษาตาม
เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 80 
- ร้อยละ 90 (Leading 
Indicator) และร้อยละ50 
(lagging Indicator) ของ
ผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยดุ
เสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด 
รักษาทุกระบบ 

- ร้อยละของการน าเข้าข้อมูล
การบ าบัดรักษายาเสพติดใน
ฐานข้อมูล บสต.ร้อยละ 95 
- สถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพยาเสพติดได้รับการ
รับรองคุณภาพร้อยละ 80 
- มบีริการ Harm Reduction 
ครอบคลมุพื้นท่ี 37 จังหวัด 
- ร้อยละ 90 (Leading 
Indicator) และ ร้อยละ 50 
(lagging Indicator) ของผู้ป่วย
ที่ใช้ยาเสพติดที่หยดุเสพต่อเนื่อง 
3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กรมการแพทย์ , กรมสุขภาพจิต ,กองบริหารการสาธารณสุข ,สถาบันบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นพ.อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

Mobile 086 3316106 
e-mail : si.92@hotmail.com 

- ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ 
- ประสานสนับสนุน
การด าเนินงาน 
- ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูลรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

นพ.บุรินทร ์
สุรอรณุสมัฤทธ์ิ   

ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

Mobile  089  6667553 
e-mail : burinsura@hotmail.com 

นพ.อัครพล 
คุรุศาสตรา 

รองผู้อ านวยการกองบริหารการ
สาธารณสุข 

Mobile 081 5954450 
e-mail : akraponmuk@gmail.com 

นางอัจฉรา   
วิไลสกุลยง 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 

Mobile 089 1050344 
e-mail : acharawi@gmail.com 

นางระเบียบ โตแก้ว หัวหน้าส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

Mobile 092 8979299 
e-mail : rabiab_to@yahoo.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service  Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service  Excellence) 
โครงการที ่ 14. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ลักษณะ Leading Indicator และ lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ระดับหน่วยงาน ระดับกรม ระดับเขตสุขภาพ ระดับกระทรวง 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 46. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเน่ือง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ

บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) 
ค านิยาม ผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติด หมายถึง ผู้ปว่ยยาเสพติดที่ได้รับการวินิจฉัยเปน็ผู้ใช้ ผู้เสพ (Abuse) 

หรือผู้ตดิ (Dependence) ยาเสพติด และไดร้ับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
เกณฑ์เป้าหมาย 1: ร้อยละ 90 (Leading Indicator) 

ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

 90  92  94  96 

เกณฑ์เป้าหมาย 2: ร้อยละ 50 (lagging Indicator) 
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

50 52 54 56 
 
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่เข้ารบัการบ าบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพ

ยาเสพตดิได้อย่างต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบ าบัด

ฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลูจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบ าบดัรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
แหล่งข้อมลู สถานบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพผู้ติดยาเสพติด (สถานบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพผู้ตดิยาเสพตดิ หมายถึง 

สถานพยาบาล  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจ า ฑณัทสถาน 
และสถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

รายการข้อมลู 1 
 

A = จ านวนผู้ป่วยยาเสพตดิที่จ าหน่ายจากสถานบ าบดัฟื้นฟูผู้เสพผูต้ดิยาเสพติด และ
หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน  

รายการข้อมลู 2 
(Leading Indicator) 

B = จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารบัการบ าบัดรักษาและไดร้ับการจ าหน่ายครบก าหนด
ตามเกณฑ์จากสถานบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพผูต้ิดยาเสพตดิทั้งหมด  

รายการข้อมลู 2 
(lagging Indicator) 

B = จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารบัการบ าบัดรักษาและไดร้ับการจ าหน่ายทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: Leading / lagging Indicator 

ปี 2562: Leading / lagging Indicator 

ปี 2563: Leading / lagging Indicator 

ปี 2564: Leading / lagging Indicator  

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 :  ข้อมูล Leading Indicator 
สถานบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข  
ข้อมูล lagging Indicator 
สถาบันบ าบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค  
จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบ าบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพ
ติดของประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ 
คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบ าบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

เกณฑ์การให้คะแนน Leading / lagging Indicator 
ระดับ 1  ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70/10 75/20 80/30 85/40 90/50 
 

เอกสารสนับสนุน :  ฐานข้อมูลบ าบัดรักษายาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data 
Leading / lagging 

Indicator 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่
หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัด รักษาทุก
ระบบ (3 month remission rate) 

ร้อยละ 87.57/ 
40.57 

90.92/ 
44.07 

93.94/ 
35.09 

 

 หมายเหตุ  หลังการบ าบัดครบใหม้ีการตดิตามต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปี   
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

SP 5.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่าง    
บูรณาการ (AMR) 

สถานการณ์ 
การด าเนินงานพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการประเมินการด าเนินงาน

ของทั้งโรงพยาบาล (RDU1) และรพ.สต.ในเครือข่ายบริการ (RDU2)  โดยผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ภาพรวมประเทศผ่าน RDU ขั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 61.49 โดยมีเขตสุขภาพที่ 
11 และ 12 บรรลุเป้าหมาย คือ RDU ขั้นที่ 1 มากกว่าร้อยละ 80 รายละเอียดดังกราฟ  

 

 
 

กิจกรรมส าคัญในปี 2560 ที่ด าเนินการได้เป็นอย่างดี (ผ่านเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 90) ได้แก่ การ
ส่ง เสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่ งชาติ  การพัฒนาฉลากยาให้มีชื่อยาภาษาไทยและค าเตือน  
การปรับปรุงบัญชียาให้มีรายการยาที่มีประสิทธิผลและปลอดภัย และกิจกรรมที่ด าเนินการได้รองลงมา (ผ่าน
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80) ได้แก่ ความเข้มแข็งและศักยภาพของ PTC ในการส่งเสริมชี้น า RDU และการ
ส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อยาและส่งเสริมการขายยา  ส่วนกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบใน รพ.สต. ด าเนินการผ่านเงื่อนไข ขั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 65 ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาในปีต่อไป 

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ปี 2560 พบว่าร้อยละ 
91 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปมีแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด และการติดตามการด าเนินงานในปี 2561 จะเน้นการท างานอย่างบูรณาการ           
ตามกิจกรรมส าคัญของโรงพยาบาล 5 กิจกรรม ได้แก่ (1) การก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการ AMR (2) การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก (3) การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้าน
จุลชีพ (4) การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล รวมทั้ง (5) การวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ เชื่อมโยงสภาพปัญหา และน าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมของโรงพยาบาล 

62.63% 

36.17% 

48.15% 

66.20% 

58.21% 

51.47% 

23.68% 

70.59% 

57.14% 

70.42% 

89.74% 
87.01% 

61.49% 

0%

10%

20%

30%

40%
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60%
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต10 เขต11 เขต12 รวม 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น: RDU-AMR 
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
โรงพยาบาลที่ ใ ช้ยา
อย่างสมเหตุผล : 
RDU ขั้นที่ 1 และ 2 
 
 

1.โรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผลตามกุญแจ  
2.รพ.สต.ส่งเสริมการใช้
ยาปฏิชีวนะอย่าง
รับผิดชอบ 

RDU ขั้น 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายการยาทีส่ัง่ใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนี้ รพ.ระดับ A≥75%, 
S≥80%, M1-M2≥85%, F1-F3≥90% 
2. ตัวช้ีวัดที่ 2 มีกิจกรรมการขับเคลือ่นการด าเนินงาน RDU โดยคณะกรรมการ PTC อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิ (ผ่านเกณฑร์ะดบั 3)  
3. ตัวช้ีวัดที่ 3 จัดท าฉลากยามาตรฐาน ที่มีช่ือยาภาษาไทย และค าเตอืนในยา 13 กลุม่ (ผ่าน
เกณฑร์ะดับ 3) 
4. ตัวช้ีวัดที่ 4 มีรายการยาที่ควรตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล ท่ียังคงอยู่ไม่เกิน 1 รายการ 
จากรายการยาที่ก าหนด 8 รายการ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3) 
5. ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และส่งเสริมการขายยา (ผ่านเกณฑ์
ระดับ 3) 

รพ.สต.ในอ าเภอ ≥40% 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายการใช้
ยาปฏิชีวนะท้ัง 2 กลุ่มโรค 
คือโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน 
 

RDU ขั้น 2 หมายถึงการด าเนินการผ่านเง่ือนไขต่อไปน้ี  
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดจ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม RDU ขั้นที่ 1 
2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสด
อุบัติเหตุ และสตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด โดย 

2.1 กลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 
2.2  กลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ≤ 20% 
2.3 กลุ่มโรคบาดแผลสดจากอุบัติเหตุในผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน ≤ 40% 
2.4 หญิงคลอดปกติทางช่องคลอด ≤ 10% 

3. การใช้ยาNSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3ขึ้นไป ≤ 10% 
 
4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างานบกพร่อง (eGFR< 60ml/min/173m2) 
≤ 5% 
5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ 
mechanical heart valve)  

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ รพ.สต.
ทั้งหมดในเครือข่ายระดับ
อ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 

โรงพยาบาล มีการ
ด าเนินการการส่งเสรมิ
การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ท้ังโรงพยาบาล
และหน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิ ตาม
เป้าหมาย 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 
80 
RDU ขั้นที่ 2≥ ร้อยละ 
20 
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2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR) 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่

ต้องการ 
รพศ./รพท. มี ระบบ
การจัดการการดื้อยา
อย่างบูรณาการ 

โรงพยาบาลด าเนินการกิจกรรม
ส าคัญอย่างบรูณาการ และมีการ
วิเคราะหส์ถานการณต์่างๆ 
เชื่อมโยงสภาพปัญหา และน าไปสู่
มาตรการแก้ไขปญัหาโดย 
1. ก าหนดนโยบายและมาตรการ โดย
คณะกรรมการบรหิารจัดการ AMR ของ 
โรงพยาบาล 
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบตัิการ 
3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุ
การตดิเช้ือในโรงพยาบาล 
5.  การวิเคราะหส์ถานการณต์่างๆ 
เช่ือมโยงสภาพปญัหา และน าไปสู่
มาตรการ 

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
1.1  มีคณะกรรมการ ที่รับผิดชอบ มีผู้บริหารเป็นประธานซึ่งมีองค์ประกอบจากสหวิชาชีพและอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ

AMR 
1.2 มีการขับเคลื่อนการจัดการAMRอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน มาตรการ แผนปฏิบัติการ ของ

โรงพยาบาล รวมทั้งสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงพยาบาล และพัฒนาตามระบบคุณภาพเพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 

2.1 สามารถวินจิฉัยเช้ือดื้อยาได้ตามมาตรฐาน 
- Acinetobacterspp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัย Acinetobacterbaumannii ได้) 
- Enterococcus spp. (ระดับ A,S ต้องวินิจฉัยEnterococcus faeciumได้) 
- Pseudomonas aeruginosa,  
- Klebsiellapneumoniae,  
- Salmonella spp. 
- Staphylococcus aureus 
- Escherichia coli 
- Streptococcus pneumonia 

a. มีระบบ Lab Alert ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทันท่วงที 
b. จัดท า Antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
c. โรงพยาบาล A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยาและรวบรวมส่งมายัง กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ (ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทยต์ามเขตรบัผดิชอบ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข) ทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ 
d. มีรายงานร้อยละผู้ป่วยท่ีตดิเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดปลีะ 1 ครั้ง 

3. การควบคมุก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 
 3.1  มีการติดตามปรมิาณ และมูลคา่การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 
 3.2  มีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาในกลุม่ที่ควบคมุการใช้ (Controlled Antibiotic) 
 

≥ ร้อยละ 70  
ของ รพศ./
รพท.ท้ังหมด มี
ระบบการ
จัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ 
(วัดเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 3) 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินการ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
4.1  ส ารวจอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง  
4.2 มีการสรุปอัตราการติดเชื้อแทรกซ้อนหลัก เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI ในโรงพยาบาลสม่ าเสมอทุกเดือน 
4.3 มีสรุปรายการเช้ือก่อโรค และความไวยาของการติดเชื้อแตล่ะต าแหน่งที่เป็นปัญหาส าคัญ ปีละ 1 ครั้ง 

 4.4 รายงานอัตราการตดิเช้ือในโรงพยาบาล ตามข้อ 4.1- 4.3 ไปยงัสถาบันบ าราศนราดรู กรมควบคมุโรค 
5.  การวิเคราะหส์ถานการณ์ต่าง  ๆเชือ่มโยงสภาพปัญหา และน าไปสูม่าตรการ 

5.1 มีการตดิตามขนาดปัญหา AMR อย่างสม่ าเสมอ 
5.2 มีการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้ยากับความไวของเชื้อต่อยาและขนาดปญัหา AMRสม่ าเสมอ 
5.3 มีการวิเคราะห์ข้อมลูการติดเชื้อ/การระบาดของ AMRแยกตามหอผูป้่วยหรือ PCT และมีการคืนกลับข้อมูล 
5.4 มีการสรุปผลวิเคราะหส์ถานการณ ์และสภาพปัญหาAMRเพื่อน าไปสูก่ารก าหนดมาตรการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ :  ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template) 
Small Success  

ไตรมาส 1 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 60 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 5 

ไตรมาส 2 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 70 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 10 

ไตรมาส 3 
RDU ขั้นที่ 1 ≥ ร้อยละ 80 
RDU ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 15 

ไตรมาส 4 
RDU ขั้นที่ 1≥ ร้อยละ 80   
RDU ขั้นที่ 2 ≥ร้อยละ 20 

  ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
มีระบบการจัดการ AMR 

อย่างบูรณาการ 

ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลมี
ระบบการจัดการ AMR อย่าง

บูรณาการ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ (AMR) และโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล (RDU) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ(ร้อยละ) Leading Indicator 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 15.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 

15.2 ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)  
ค านิยาม (1) RDU เป็นการประเมินโรงพยาบาล/เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 

RDU1 และ RDU2 
- RDU 1 หมายถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน) เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
- RDU 2หมายถึงหน่วยบริการลูกข่าย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/หน่วยบริการปฐมภูมิ) มีการ
ส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ ใน 2 โรค ตามเกณฑ์เป้าหมาย 

ระดับการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มี 3 ระดับดังนี ้
 RDU ขั้นที่ 1หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปน้ี 

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

ก าหนด 
2. การด าเนินงานของ PTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3  
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ ซึ่งยังคงมี

อยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 
 4. จัดท าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื้อจัดหายาและการ
ส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

1. จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของ รพ.สต.ทั้งหมดใน
เครือข่ายระดับอ าเภอท่ีมีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่านเกณฑ์
เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปน้ี 
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

1. ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวช้ีวัดตาม 
RDU ขั้นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และ
สตรีคลอดปกติครบก าหนดคลอดทางช่องคลอด  
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ตัวช้ีวัด  

3. การใช้ยา NSAIDs ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป ไม่
เกินร้อยละ 10  

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือไตท างาน
บกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ warfarin*, 
statins, ergots (* ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve) 

1. จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของ รพ.สต.ทั้งหมดในเครือข่าย
ระดับอ าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 
โรค 

 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง มีการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปน้ี 
RDU 1 (รพ.) RDU 2 (รพ.สต.ใน CUP) 

โรงพยาบาลผ่านเง่ือนไขต่อไปนี้ 

1. ตัวช้ีวัด RDU ผ่านเกณฑ์ทั้ง 18 ตวัช้ีวัด  
 

1. จ านวน รพ.สต./หน่วยบริการปฐม
ภูมิทุกแห่งในเครือข่ายระดับอ าเภอ 
ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม
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โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน
และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค 

(2) AMR เป็นการประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ( Integrated AMR 
Management System) ของโรงพยาบาล ซึ่งด าเนินการทั้ง 5 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
กิจกรรม AMR  

1. ก าหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR  
โรงพยาบาลมีคณะกรรมการ AMR* ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย คือ (๑) ผู้บริหาร
โรงพยาบาล (๒) แพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการในการจัดการ AMR (๓) ประธาน 
Patient Care Team (PCT) (๔) พยาบาลควบคุมโรคติดเช้ือ (๕) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ระบาดวิทยา (๖) เภสัชกร (๗) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

หมายเหตุ 
* คณะกรรมการ AMR หมายถึง (๑) คณะกรรมการ AMR ที่รพ. ตั้งขึ้นใหม่ หรือ (๒) คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิม แต่ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเดิมที่มีอยู่ให้
ครอบคลุมองค์ประกอบข้างต้น โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการในการจัดการ AMR เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ 

2.  การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ 
2.1 โรงพยาบาลจัดท า (๑) antibiogram อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อ
ใช้ในการวางแผนจัดการ AMR ของโรงพยาบาล และ (๒) ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อยา
ของโรงพยาบาล เดือนละ ๑ ครั้งและส่งข้อมูล (๑) และ (๒) มายังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 2.2 โรงพยาบาลจัดท า (1) ระบบ Lab Alert กรณีพบเช้ือดื้อยาที่ส าคัญของโรงพยาบาล      
(2) รายงานการติดตามเช้ือดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ได้แก่ Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Salmonella spp., Enterococcus faecium และ Streptococcus 
pneumoniae (ข้อมูลปีปฏิทิน 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ของทุกปี) และส่งมายังกองบริหารการ
สาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดท ารายงานติดตามปริมาณและค่าใช้จ่ายของยาต้านจุลชีพที่ส าคัญ เช่น กลุ่มยา 
Carbapenems, cephalosporins, fluoroquinolones, Colistin แ ล ะ ก ลุ่ ม 
Betalactam/Betalactamase Inhibiotor (BLBI)  เ ช่น Cefoperazone-Sulbactam, 
Piperacillin/tazobactam, Amoxicillin-Clavulanic acid  

4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลจัดท ารายงาน (๑) อัตราการติดเช้ือในโรงพยาบาล (point prevalence surveillance) ปีละ 
๑ ครั้ง (๒) อัตราการติดเช้ือแทรกซอ้นหลกัในโรงพยาบาล เช่น VAP, CA-UTI, CLABSI เดือนละ ๑ ครั้ง 
และ (๓) รายการเช้ือก่อโรค และความไวยาของการติดเช้ือแต่ละต าแหน่งที่เป็นปัญหาส าคัญ ปีละ ๑ 
ครั้ง และส่งข้อมูลในข้อ (๑)- (๓) มายังสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค  

5. การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆเชื่อมโยงสภาพปัญหา และน าไปสู่มาตรการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ด้าน AMR และความเช่ือมโยงของสภาพปัญหา และ
น าไปสู่มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล  



๒๑๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

RDU ขั้นที่ 2 80% RDU ขั้นที่ 2 80% 
RDU ขั้นที่ 3 20% 

RDU ขั้นที่ 3 80% 

ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล  
มีระบบการจัดการ AMR อย่าง
บูรณาการ  

  การติดเช้ือ AMR ลดลง 
50 % 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและปลอดภัยในการใช้ยา  
2. เพื่อลดการเกิดเช้ือดื้อยาและลดการป่วยจากเช้ือดื้อยา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย RDU:โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
ระดับอ าเภอ 
AMR:โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงาน 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
รายการข้อมูล 1 (RDU) A = จ านวนโรงพยาบาลผ่าน  (A1 = RDU ขั้นที่ 1 และ A2 =RDU ขั้นที่ 2) 

รายการข้อมูล 2 (RDU) B = จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด  

รายการข้อมูล 3 (AMR) C = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่ด าเนินกิจกรรม AMR ตามที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 4(AMR) D = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด  

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

ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส โดยใช้ข้อมูลสะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
RDU ขั้นที่ 1 60% 
RDU ขั้นที่ 2 5% 

RDU ขั้นที่ 1 70% 
RDU ขั้นที่ 2 10% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 15% 

RDU ขั้นที่ 1 80% 
RDU ขั้นที่ 2 20% 

  ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล 
มีระบบการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ 

ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาล 
มีระบบการจัดการ AMR 
อย่างบูรณาการ 

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 :  การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล 
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เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวช้ีวัดเพื่อประเมินระดับการพัฒนาสู่การเป็นหน่วยบริการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
2560 ร้อยละ - - RDU ขั้นที่ 1  

ร้อยละ 61.49 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ภญ.ไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628 โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634  E-mail : praecu@gmail.com 
    กองบริหารการสาธารณสุข (ตัวชี้วัด RDU และ AMR กิจกรรมข้อที่ 2.2 และ 3 )  
2. ดร.วันทนา ปวีณกติติพร              นักวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ชี่ยวชาญ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-9510000 ตอ่ 99302  โทรศัพท์มอืถือ : 087-7059541 
     โทรสาร : 02-5910343 E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กิจกรรมข้อที่ 2.1 ของตัวชี้วัด AMR) 
3. นางวราภรณ์ เทียนทอง 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903652  โทรศัพท์มือถือ : 081-3465980 
     โทรสาร : 02-5903443  E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 

สถาบันบ าราศนราดูร (กิจกรรมข้อที่ 4 ของตัวชี้วัด AMR) 
4.  นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง                        นายแพทย์ช านาญการ 
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-1795  โทรศัพท์มือถือ : 089-054-0301 
     โทรสาร : 02-590-1784  E-mail: thity_24@gmail.com 
     ส านักระบาด กรมควบคุมโรค (กิจกรรมข้อที่ 5 ของตัวชี้วัด AMR) 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล  

 กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (RDU/AMR) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

๑. ภญ.ไพร า บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628             โทรศัพท์มือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634  E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒. ภญ.นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช            เภสัชกรช านาญการ   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907155            โทรศัพท์มือถือ : 081-9529663 
    โทรสาร : 02-5907341            E-mail : pharmui30@gmail.com  
ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๓. ภญ.สรียา เวชวิฐาน                                 เภสัชกรช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : ๐๒-๕๙๐ ๗๓๙๒            โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๑-๖๐๙๖๙๘๕ 
    โทรสาร : ๐๒-๕๙๑๘๔๘๖           E-mail : swech@fda.moph.go.th 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
3.  

mailto:praecu@gmail.com
mailto:praecu@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP 6 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 

การค านวณ : (จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 - จ านวนผู้ป่วย 4 
สาขาที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2561) / จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 x 
100  (โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดือน และ12 เดือน) 

สถานการณ ์
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่งเน้นพัฒนา

ระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ระดับสูง การสร้างระบบเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดและภายในเขตสุขภาพ โดยมีกรอบแนวคิด 
คือ ๑) เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network) ๒) แนวคิดการพัฒนาเครือข่าย
บริหารระดับจังหวัด (Province Health Service Network) ๓) การจัดให้มีโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อ 
(Referral Hospital cascade) เพ่ือใช้ทรัพยากรในเครือข่ายที่มีจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลีกเลียงการ
ลงทุนซ้ าซ้อนและขจัดสภาพการแข่งขัน ท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึงการจัดบริการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยยังมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกันใน   แต่ละเขตสุขภาพ  การส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลรักษาพยาบาล
ในสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าและมีการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพของตนเองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่
ละปี จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาต่าง ๆ ในแต่ละเขตสุขภาพ และพัฒนาระบบส่งต่อ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในการด าเนินการที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านการดูแล
รักษาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูง 4 สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทารกแรก
เกิด การพัฒนาศักยภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือในการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าบริการได้อย่างทั่วถึง ทัดเทียม และ
เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย 
  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการ

ประสานงาน การรับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพ้ืนที ่
2. มีการจัดท าแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ 
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วย 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ 
4. มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่/แผนพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแก้ไขปัญหาการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ และ เพ่ือเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

5. มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย  
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6. สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
ลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต
สุขภาพ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบส่งต่อระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ 
- มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
ส่ งต่ อที่ สอดคล้องกับบริบท
พื้นที่/แผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) 
- มีแผนการลดการส่งต่อออก
นอกเขตสุขภาพที่สอดคล้องกับ
กับบริ บทพื้ นที่ / แผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan) 

- มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบส่งต่อระดับจังหวัด 
และระดับเขตสุขภาพ 
- มีการก าหนดเครือข่ายการส่งต่อ
ในระดับจั งหวัดและระดับ เขต
สุขภาพ 
- มีคู่มือ/แนวทางในการส่งต่อผู้ป่วย 

- ค าสั่ งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบส่งต่อระดับจังหวัด และ
ระดับเขตสุขภาพ 
- มีแผนการด าเนินการ การพัฒนา
ระบบส่ งต่ อ ในสถานบริ การ/
จังหวัด/เขตสุขภาพ 
- การลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอก
เขตสุขภาพร้อยละ 10  
ต่อป ี
 
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. มีศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
ลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต
สุขภาพ 

- จัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ 
(ศสต . )  ร ะดั บจั งหวั ด / เ ขต
สุขภาพ 
- มี ร ะบบการ ให้ ค าปรึ กษา
ระหว่างแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขา
ต่าง ๆ 
- มีระบบการประสานงานการ
ส่งต่อผู้ป่วย 

- การเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน
ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) 
- แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยภายใน
จังหวัดและเขตสุขภาพที่เช่ือมโยง
กับสถานบริการทุกระดับ 
- มี แนวทา งกา ร ให้ ค า ปรึ กษา
ระหว่างแพทย์ผู้ เ ช่ียวชาญสาขา 
ต่ า งๆ  ภาย ในจั งหวั ดและ เขต
สุขภาพ 
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารการให้
ค าปรึกษาทั้งก่อนส่งต่อ ขณะส่งต่อ
ระหว่างสถานบริการผ่านทางโทรศัพท ์
ระบบ line หรือทาง  E - mail 

- มีศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.)
ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
- มี เครือข่าย/ผั งก ากับในการ
ให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยและรับ
กลั บ ร วมถึ ง ข้ อต กล ง ใ นกา ร
ด าเนินการอย่างชัดเจน 
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร  การ
ให้ค าปรึกษาในการส่งต่อผู้ป่วย 
- ลดการปฏิเสธการรับส่งต่อผู้ป่วย 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย มีการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 
ลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต
สุขภาพ 

- มีการพัฒนาฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 
- มีโปรแกรมการส่งต่อผู้ป่วย
ระหว่างสถานบริการในจังหวัด/
เขตสุขภาพ/ส่วนกลาง 

- การจัดท าฐานข้อมูลและระบบ
รายงานการส่งต่อผู้ป่วยที่เช่ือมโยง
ในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลการส่งต่อ
ผู้ป่ วย  เพื่ อน ามา ใ ช้ ในการวาง
แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)  

- มีการจัดเก็บข้อมลู/รายงานผล
การส่งต่อผู้ป่วยเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศการส่งต่อกับส่วนกลาง 
(nRefer และ Health Data 
Center)  
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ : ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีค าสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบส่งต่อระดบั
จังหวัด และระดับเขต
สุขภาพ 
- มีศูนย์ประสานการส่งต่อ 
(ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ 

- มีแนวทางการพัฒนาระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย  
- มีการจัดท าเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบ
การส่งต่อ สาขาที่มีการส่ง
ต่อผู้ป่วยจ านวนมาก และ
เป็นปัญหาของจังหวัด/เขต  

- มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย
และการจัดท าระบบข้อมูลการ
ส่งต่อผู้ป่วยสาขาท่ีเป็นปญัหา 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแกไ้ข
ปัญหา 
 

- มีการติดตามผลและ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/
เขตเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใน
เครือข่าย  
- มีการสรุปและรายงานผล
การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ กองบริหารการสาธารณสุข 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 3. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 30. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
ค านิยาม การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสขุภาพหมายถึง การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ,สาขา

โรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉนิ และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถาน
บริการระดับเดียวกันหรือสถานบรกิารที่มีศักยภาพสูงกว่าท่ีตั้งอยู่นอกเขตสุขภาพ ของตนเอง 
ได้แก่ กรณี 1) เพ่ือการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินจิฉัย 3) เพื่อการรักษาต่อเนื่อง 
และท าให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและ
ไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการดูแลรักษาพยาบาลและการส่งต่อที่เหมาะสม 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ตตยิภมูิทุกแห่ง ในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จังหวัดจัดเก็บข้อมลู และส่งเข้า HDC กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งตอ่ออกนอกเขตสุขภาพปี 2560 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ท่ีส่งตอ่ออกนอกเขตสุขภาพปี 2561 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A-B)/A x 100 

(โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลา 9 เดอืน และ12 เดือน) 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 –5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 –5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 –5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 –5 ขั้นตอน 1 - 5 ลดลงร้อยละ 10 

 

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งตอ่ (ศสต.) ระดบัจังหวัด/เขต มีการท าบทบาทหน้าที่ในการ
ประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ  
ขั้นตอน 2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งต่อผู้ป่วย การจัดท าระบบข้อมลูการ
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ส่งต่อผู้ป่วยสาขาท่ีเป็นปญัหา เพือ่ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและแกไ้ขปัญหา 
ขั้นตอน 3) มีการจดัท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ สาขาท่ีมีการส่งต่อ
ผู้ป่วยจ านวนมาก และเป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ Service Plan เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวดั/เขต
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาในเครือข่าย  
ขั้นตอน 5) สรุปและรายงานผลการส่งต่อผู้ป่วยระดับจังหวัด/เขต  

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
  - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.สุพจน์  จิระราชวโร  รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901761 โทรศัพท์มือถือ : 063-2358956 
    โทรสาร :02-5901631  E-mail :supodjira@yahoo.com 
2. นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901643     โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
    โทรสาร :02-5901631          E-mail :kavalinc@hotmail.com 
 3. นางกนกวรรณ  พึ่งรัศม ี    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    
     โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901637   โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987 
     โทรสาร :02-5901631        E-mail :refermoph@hotmail.com 
4. นายพิทยา  สร้อยส าโร    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ       
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901637   โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693 
    โทรสาร :02-5901631    E-mail:refermoph@hotmail.com 
กองบริหารการสาธารณสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางเกวลิน  ช่ืนเจรญิสุข               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
   โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901643 โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
   โทรสาร :02-5901631      E-mail :kavalinc@hotmail.com 
2. นางกนกวรรณ  พึ่งรัศม ี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 089-5215987 
    โทรสาร :02-5901631      E-mail : refermoph@hotmail.com    
3. นายพิทยา  สร้อยส าโรง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5901637 โทรศัพท์มือถือ : 081-2987693 
    โทรสาร :02-5901631  E-mail : refermoph@hotmail.com 
กองบริหารการสาธารณสขุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 



 

คณะที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุน 

การจัดบริการสุขภาพ 
 

 
1. ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

2. ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

3. การบริหารจัดการดา้นการเงินการคลังสุขภาพ 

 

 

กองบริหารการสาธารณสุข 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป. 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กองตรวจราชการ 

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 



 

ประเด็นและตัวชีว้ัดการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 1.  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
 

สถานการณ ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับที่ได้มีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 

(Happinometer) รายบุคคลโดยผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based ในปีงบประมาณ 
2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น  และในไตรมาสที่ 4 พบว่า ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างานไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป  ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 นี้ หน่วยงานต้องด าเนินการต่อโดย
วิเคราะห์ผลการประเมิน และด าเนินการต่อ  โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ 
ระดับท่ี 2  มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับท่ี 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับท่ี 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนาองค์กร บริหารงาน 

เพ่ือส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  

มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer)  
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน  
มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน 
 มีการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2. จากรายงานของหน่วยบริการ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
จ านวนหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช ้x100 

จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 
นางธิติภัทร  คูหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 084-0188211 inspect.n@gmail.com   
นางภาวิณี  ธนกิจไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 084-9335346 spd.policy@gmail.com 
 

mailto:inspect.n@gmail.com
mailto:spd.policy@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 56. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
ค านิยาม หน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช้ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกระดับท่ีมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) รายบุคคลโดย
ผ่านระบบ Online-based หรือ Mobile App-based หน่วยงานนั้นมีการวิเคราะหผ์ลการประเมิน 
และน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

ระดับที่ 1  ช้ีแจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุข     
              ของคนท างานไปใช้ 
ระดับที่ 2  มีการส ารวจข้อมูล 
ระดับที่ 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลต่อผู้บริหาร 
ระดับที่ 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
ระดับที่ 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อน าผลการประเมินดัชนีความสขุของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
การบริหารงาน การด าเนินการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสุขในการท างานอย่างตรงประเด็น ซึ่งจะ
ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานใหบ้รรลเุป้าหมายร่วมขององค์กร 
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มคีวามสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1.ส ารวจโดย Paper-based หรือ Online-based หรือ Mobile App-based  

2.รายงานของหน่วยบริการ 
แหล่งข้อมลู Server กลางของกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยงานท่ีมีการน าดชันีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100   
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี

การน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดบัท่ี 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี
การน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดบัท่ี 4 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงาน มี
การน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน (Happinometer) 
ไปใช้ ตั้งแต่ระดบัท่ี 5 ขึ้นไป 

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

   หน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
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ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ 
70 

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

   หน่วยงานที่มกีารน าดัชนี
ความสขุของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ตั้งแต่
ระดับ 5 ขึ้นไป  ร้อยละ 80 

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

   หน่วยงานท่ีมีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ร้อยละ
ร้อยละ 90 

 

วิธีการประเมินผล :  ส ารวจ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
- ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นายสรรเสริญ นามพรหม              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
                ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901410  โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
2. นางสาวจรีพร  ทองหอม    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901348   โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421   E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
3. นางสาวสดุใจ  จันทร์เลื่อน              นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344             โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
1. นางธิติภัทร คูหา               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459             โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459             โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวจรีพร  ทองหอม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901348  โทรศัพท์มือถือ : 091-7392908,081-4594871 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : jeerap_15@hotmail.com 
2. นางสาวสดุใจ  จันทร์เลื่อน              นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344  โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
1. นางธิติภัทร คูหา               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459  โทรศัพท์มือถือ : 084-0188211 
    โทรสาร : 02-5901384  E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902459   โทรศัพท์มือถือ : 084-9335346 
   โทรสาร : 02-5901384    E-mail : spd.policy@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 



229 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
 

สถานการณ ์
บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ดี ด้วย

กระบวนการในการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรและสร้างความ
ต่อเนื่องในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ ทุกสายงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้อัตราการคงอยู่ของก าลังคนด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  โดยมีความหมายต่างๆ 
ดังนี้ 
1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ 
หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ ข้าราชการ, 
พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ)  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม ,เขตสุขภาพ, รพศ., รพท. 
และหน่วยงานในความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ทุกระดับ ทุกสายงาน  

3. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง จ านวน
บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ ,พนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจ า ,ลูกจ้างชั่วคราว 
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 
ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันที่เก็บข้อมูล โดยมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เมื่อ เทียบกับจ านวน
บุคลากร 5 ประเภทการจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม) 

4. การลาออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ลาออกจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากระบบฐานข้อมูล HROPS 

5. การถูกให้ออก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏิบัติงานโดยมีความผิด จากระบบฐานข้อมูล 
HROPS 

6. การโอน หมายถึง การให้บุคลาการสาธารณสุขโอนไปสังกัดใหม่นอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จาก
ระบบฐานข้อมูล HROPS 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจดัการข้อมลู
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดแผน/กิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่นระบบ เช่น 
“HR Clinic” 

1. ด าเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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เป้าหมายรายปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 
 

กลุ่มเป้าหมาย  ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูลจาก   
1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ฐานข้อมูลอัตราก าลังของกรม 

 

วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพ 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ทีป่ฏิบัตงิานอยู่จริง ณ วันที่เก็บข้อมูล x 100 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ตน้ปงีบประมาณ (1 ตลุาคม) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 

นายสรรเสรญิ นามพรหม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 02-5901410 sansern_x@hotmail.com 
นางฐิตาภรณ์  จันทร์สตูร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐาน 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
02-5901674 thita2518@hotmail.com 

นส.เปรมฤทัย เครือเรือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ   02-5901344 sinediary@hotmail.com 
นส.สดุใจ จันทร์เลื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 02-5901344 sudjaich1@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ กรม 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 57. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) 
ค านิยาม 1. อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) หมายถึง จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. บุคลากรสาธารณสุข หมายถงึ บุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (ทุกประเภทการจ้าง) 
   - ข้าราชการ  
   - พนักงานราชการ  
   - ลูกจ้างประจ า  
   - ลูกจ้างช่ัวคราว (ยกเว้น ลูกจ้างรายคาบ /รายวัน/จ้างเหมาบริการ) 
   - พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรม เขตสุขภาพ รพศ. รพท. และหน่วยงาน 
ในความรับผดิชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวดั) ทุกระดับ ทุกสายงาน  
3. อัตราการคงอยูข่องบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 หมายถึง 
จ านวนบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด 5 ประเภทการจ้าง (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) ท่ีปฏิบตัิงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป (นับตามปีงบประมาณ) โดยเริม่นับตั้งแตว่ันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน ณ 
หน่วยงานเดิมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จนถึงวันท่ีเก็บข้อมูล โดยมสีัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 เมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร 5 ประเภทการจ้างท่ีปฏิบัติงานอยูจ่ริงทั้งหมด ณ ต้น
ปีงบประมาณ (1 ตลุาคม) 
4. การลาออก หมายถงึ บุคลากรสาธารณสุขทีล่าออกจากการปฏิบัติงานในหนว่ยงานสังกดักระทรวง
สาธารณสขุ จากระบบฐานข้อมลู HROPS 
5. การถูกให้ออก หมายถงึ บุคลากรสาธารณสุขที่ถูกให้ออกจากการปฏบิัติงานโดยมีความผดิ  
จากระบบฐานข้อมลู HROPS 
6. การโอน หมายถึง การให้บคุลาการสาธารณสุขโอนไปสังกดัใหมน่อกส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ จากระบบฐานข้อมลู HROPS 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 
 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมสรา้งระบบการท างานและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการท างาน ด้วยกระบวนการ    
   บริหารทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรและสรา้งความต่อเนื่องในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
   หน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผล 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)  สป.สธ. 

2. ฐานข้อมูลอัตราก าลังของกรม 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ท่ีปฏิบัติงานอยูจ่ริง ณ วันที่เก็บข้อมูล 
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รายการข้อมลู 2 B = จ านวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ณ ต้นปีงบประมาณ (1 ตุลาคม)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจดัการข้อมลู
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดแผน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่นระบบ เช่น 
“HR Clinic” 

1. ด าเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจดัการข้อมลู
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดแผน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่นระบบ เช่น 
“HR Clinic” 

1. ด าเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจดัการข้อมลู
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดแผน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่นระบบ เช่น 
“HR Clinic” 

1. ด าเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีการบรหิารจดัการข้อมลู
ก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีการก าหนดแผน/กิจกรรม
เพื่อเสรมิสร้างและธ ารงรักษา
บุคลากรให้คงอยูใ่นระบบ เช่น 
“HR Clinic” 

1. ด าเนินการตามแผน  
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

อัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพ 
เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- ร้อยละ - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายสรรเสริญ  นามพรหม                        ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901410             โทรศัพท์มือถือ : 089-6133454 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sansernx@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นายพรชัย ปอสูงเนิน    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901858   โทรศัพท์มือถือ : 062-9599862 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : hrmoph@gmail.com 
2. นางสาวณัฐธยาน์กร  เดชา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901341             โทรศัพท์มือถือ : 081-7322812 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : pink1327@hotmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวเปรมฤทัย  เครือเรือน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344   โทรศัพท์มือถือ : 085-3252098 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : p.khruaruan@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
2. นางสาวสุดใจ  จันทร์เลื่อน              นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901344  โทรศัพท์มือถือ : 081-8897796 
    โทรสาร : 02-5901421  E-mail : sudjaich1@gmail.com 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดทีต่รวจราชการ 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA) 
 

สถานการณ ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมิน ITA จ าแนก
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)  3) ดัชนีความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index)  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)  
5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity)  ซึ่งทั้งหมดนี้ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูก/
ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบาย
รัฐบาล ด าเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในปี 2561 คือ 
44 คะแนน จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ (สป.) จ านวนทั้งสิ้น 1,850 แห่ง 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA 
ส าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีล าดับและคะแนนดีขึ้น 

ในปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายการประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (เป้าหมาย ระดับ 5 ร้อยละ 85) ในภาพรวมทั้งประเทศได้
ร้อยละ 60  ประเด็นปัญหาคือเรื่องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งผู้บริหารใน
ระดับจังหวัดต้องก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  ควรจัดให้มีทีมพ่ีเลี้ยงที่เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแนะน าในการ
ท างาน ตลอดจนสนับสนุนให้มีเทคโนโลยีใช้พัฒนาระบบงานโดยมีกฎระเบียบก ากับ ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้ดุลย
พินิจอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการที่
วางไว้ให้สามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
หน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB11 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น

ประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการด าเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : 
EB 1 – EB 11) 
 

เป้าหมาย : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (ปีงบประมาณ 2561 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90) 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 
Small success 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประเด็น 
การจัดซื้อจดัจ้างเท่านั้น 
(EB 4- EB 6) 

หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 
 

หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 
 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 

 

ไตรมาสที่ 1  ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB4 – EB6 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 4 - EB 5 - EB 6 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 
3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 5 
5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง EB 6 

 

ไตรมาสที่ 2 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

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

 

ไตรมาสที่ 3 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
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โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 90 
 

ไตรมาสที่ 4 ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทุกข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

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

 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,850 แห่ง จ าแนกดังนี ้
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 116 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 หน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 780 หน่วยงาน 
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base 

Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิด
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

การจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 
4 ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จ านวน 1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อ
ค าถามตามความเป็นจริง 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
 

จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) x  100 
จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รบัการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) 

 

หมายเหตุ  :  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี)    
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงสาธารณสุข  
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 
น.ส.สุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต (ศปท.)
กระทรวงสาธารณสุข  

0 2590 1330 
08 1931 5388 
 

Pankung08@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 60. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
ค านิยาม  การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักทีส่ าคัญและจ าเป็นในการประเมิน 
การประเมิน ITA จ าแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่
ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความคดิเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน 
แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี ้
 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency) ประเมนิจากข้อมูลเอกสารหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 2. ดัชนีความพร้อมรบัผิด (Accountability) ประเมินจาก ข้อมลูเอกสารหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based) บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจาก
ข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) ประเมินข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมนิจากข้อมูลเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(1) ปลูก/ปลุกจิตส านึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย  
มุ่งเน้นกลยทุธก์ารป้องกันตามแนวนโยบายรฐับาล ด าเนนิงานผา่นกระบวนการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ในปี 2561 คือ 44 คะแนน จึงก าหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอ าเภอ 
(สป.) จ านวนทั้งสิ้น 1,850 แห่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมนิ ITA ส าหรับหลักฐานเชิง
ประจักษ ์(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 จะช่วยสนับสนุนการประเมินสว่นราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ ปฏิบตัิราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวช้ีวัดระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยมลี าดับและคะแนนดีขึ้น 
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เกณฑ์เป้าหมาย : ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

คะแนน 80–100 60–79.99 40–59.99 20–39.99 0–19.99 
 

วัตถุประสงค์ 1. ประเมินผลระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2. หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ       
    ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย รวมท้ังสิ้น จ านวน 1,850 แห่ง จ าแนกดังนี ้
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 หน่วยงาน  
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 116 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 หน่วยงาน 
4. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 780 หน่วยงาน 
 ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได ้

วิธีการจัดเก็บข้อมลู หน่วยงานเป้าหมาย จ านวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองในรอบไตรมาสที่ 1  รอบ 3 เดือน 
(เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของทุกปี)   ไตรมาสที่ 3 (เดือน
มิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที ่4 (เดือนกันยายนของทุกปี) ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จ านวน 1 ชุด
ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

แหล่งข้อมลู แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence  Base 
Integrity and Transparency Assessment 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์    
      (Evidence Base) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 (ใน 1 ปี) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยงานท้ังหมดที่ได้รับการประเมิน ITA (1,850 หน่วยงาน) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4  

หมายเหตุ : 
หน่วยงานจ านวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบไดต้ามแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) ประเมินตนเอง
ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม
ของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถนุายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 

เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ/์ระดับการท างานท่ีคาดหวังแตล่ะไตรมาส 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 80 85 90 
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ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 80 85 90 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับ 3 (5) 80 85 90 

ปี 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 
หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Base 
Integrity & Transparency 
Assessment : EBIT)  

หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Base 
Integrity & 
Transparency 
Assessment : EBIT)  

Small Success :  
ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ประเด็น 
การจัดซ้ือจัดจ้างเท่าน้ัน 
(EB 4- EB 6) 
ในไตรมาสที ่1  
เดือนธันวาคมของทุกป ี

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทกุข้อ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสที ่2  
เดือนมีนาคมของทกุป ี

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 11) 
ในไตรมาสที ่3  
เดือนมิถุนายนของทุกป ี

ตรวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ทกุข้อ 
(EB 1-EB 11)  
ในไตรมาสที ่4  
เดือนกันยายนของทุกป ี

 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานจ านวน 1,850 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence Base ) ประเมิน
ตนเองในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
รายละเอียดดังนี ้
 ส่วนที่ 1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษต์ามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ในรอบไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน 
(เดือนมีนาคมของทุกปี) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี)  
และไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
การประเมินรอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี) 
Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจกัษ์ ข้อ EB4 – EB6 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5) วัดระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
เกณฑ์การให้คะแนน : ปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 4 - EB 5 - EB 6 

ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) ดังน้ี 
ระดับ

คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจดัจ้าง  
EB 4 

3 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจดัจ้าง 
EB 5 

5 หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบประเด็นการจัดซื้อจดัจ้าง 
EB 6 

การประเมินรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

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

การประเมินรอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน-พฤษภาคม ของทุกป)ี 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 4 ร้อยละ 85 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

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

การประเมินรอบไตรมาสที่ 4 (มิถุนายน-กันยายน ของทุกปี) 
ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ทกุข้อ (EB 1- EB 11) 
ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 ร้อยละ 90 
เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน  
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงันี้  

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

เอกสารสนับสนุน :  แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. เฉพาะแบบประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency Assessment 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 98.82 
ผ่าน 84 
หน่วยงาน 
(85 หน่วย 

งาน) 

94.12 
ผ่าน 80  
หน่วยงาน 
(85 หน่วย 

งาน) 

84.09 
ผ่าน 333
หน่วยงาน 
 (396 

หน่วยงาน) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท ์: 02-5901330    โทรศัพท์มือถือ : 081-9315388 
    โทรสาร : 02-5901330  E-Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสขุ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ตรวจราชการ 4. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ
วัสดุทันตกรรม 
 

สถานการณ ์
การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง  การ

จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557   

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อด้วยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ด าเนินการในรูป
คณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 

ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา โดยพบว่าทุกเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาในหน่วยงานทุกระดับ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต และมีการแต่งตั้ง
คณะท างานแยกตามหมวดเวชภัณฑ์  โดยพบว่า จังหวัดส่วนใหญ่จัดท ากรอบบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและ
ลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาลและตาม Service plan ส่วนกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยามีการ
จัดท าเพียงบางประเภทและในบางจังหวัด ผลการด าเนินงานรวม 3 ไตรมาสพบว่า การจัดซื้อร่วมยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นมูลค่าประมาณ 9,334.4 ล้านบาท จากมูลค่าการจัดซื้อท้ังหมด 32,262.9 ล้านบาท 
คิดเป็น ร้อยละ 28.93 (ยา ร้อยละ 29.13, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 28.52) ในภาพรวมผลด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ประเด็นที่มีผลต่อการด าเนินงานไม่ส าเร็จคือ   1) หน่วยงานใช้วิธีการหลากหลายในการจัดซื้อร่วม  
และขาดผู้ประสาน/ผู้รับผิดชอบด้านเวชภัณฑ์ฯ ในภาพรวม   2) ความรู้ด้านระเบียบฯทักษะการด าเนินการ
จัดซื้อร่วม/การด าเนินการจัดซื้อผ่านระบบ e-GP ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านพัสดุ ขาด 3) ขาดกลไกการ
ก ากับ ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดและเขต โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  และ 4) วิธี e-bidding มี
ปัญหาการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP และขาดคู่มือ  ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 เน้นย้ าให้มีการจัดซื้อร่วม  
โดยเฉพาะในกลุ่มเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยมีการจัดซื้อ
ร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  และการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/

กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

ข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุ
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม) และ
วิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูล
บริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 
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เป้าหมาย  การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม 
 

การจัดเก็บข้อมูล จากรายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของ
เวชภัณฑ์ (ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จัดซื้อเอง และ
จัดซื้อร่วม) และวิธีการจัดซื้อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และ สอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบ
รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแตล่ะประเภทของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  x  100 

มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.)  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 
ภญ.ไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 081-6137997 paithip@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
ระดับการแสดงผล เขต กรม 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 61. ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ  ทันตกรรม 
ค านิยาม การจัดซ้ือร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม หมายถึง  การ

จัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 
ทั้งนี้ ในระยะ 1-3 ปีแรก การจัดซื้อร่วมให้นับรวมการจัดซื้อดว้ยวิธีต่อรองราคาร่วมที่ด าเนินการใน
รูปคณะกรรมการระดับจังหวัด/เขต/กรม 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

20 25 30 30 
 

วัตถุประสงค์ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามีการด าเนินการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ 

(ยา วัสดุการแพทย์ วสัดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วสัดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื้อ (จดัซื้อเอง 
และจัดซื้อร่วม) และวิธีการจดัซื้อรว่ม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-
bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภณัฑ์ (ศูนย์ข้อมลูข่าวสารดา้นเวชภณัฑ์ กระทรวง
สาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม 
รายการข้อมลู 1 A = มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาแตล่ะประเภทของหน่วยงานในสังกัด  

      กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 2 B = มูลค่าการจดัซื้อทั้งหมดของยาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานใน 

      สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 15  20 

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

 20  25 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 25  30 
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ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 25  30 
 

วิธีการประเมินผล :  เขตสุขภาพและกรม ด าเนินการได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ศนูย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
มูลค่าการจัดซื้อ

ร่วมฯ 
ร้อยละ 20.44 20.98 24.99 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นางสาวพรพิมล จันทรค์ุณาภาส  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901628             โทรศัพท์มือถือ : 085-1933446 
   โทรสาร : 02-5901628   E-mail : pchankunapars@gmail.com 
2. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง       เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901641             โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 
   โทรสาร : 02-5901641   E-mail : paithip@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง       เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901641   โทรศัพท์มือถือ : 081-6137997 
    โทรสาร : 02-5901641  E-mail : paithip@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสขุ 

หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 62. ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุม

ภายใน 
ค านิยาม        การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรทุกระดับ

ของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
       1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
       2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 
       3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance : C) ได้แก่ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ    การด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน  ที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น 
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แนวคิดของการควบคุมภายใน 
       1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ 
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระท าแต่เป็น
กระบวนการ (Process)0ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงควรน าการควบคุมภายในมา
ใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
ด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  
       2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับ เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน   ที่มีประสิทธิผล ด้วย
การสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง 
ๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดย
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น  
       3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ  ผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตาม
ก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
สมบูรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายใน  มีข้อจ ากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
จากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง   ไม่เข้าใจค าสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้
ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ที่ส าคัญที่สุดคือการที่ผู้บริหาร
หลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด นอกจากนี้การวางระบบ
การควบคุมภายในจะต้องค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนท่ีเกิดขึ้น 
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
       “การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด” 
       ค าว่า “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ความส าคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ดังนั้น การ
ออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ฝ่ายบริหารก าหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบ
จุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
      มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มี 5 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 
       1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
       2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
       3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
       4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
       5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
       องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบทั้ง 5 นี้  เป็นสิ่งจ าเป็นที่มีอยู่ใน
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ 
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       - การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       - รายงานทางการเงินน่าเช่ือถือ 
       - มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ประจ ากระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ าจังหวัด 
(ส่วนภูมิภาค) ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี โดยให้หน่วยรับตรวจจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการ
ประเมินผลการควบคุมภาย (ปอ. 1) ในเพียงฉบับเดียว ส าหรับรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ด าเนินการสอบทาน 
การติดตามประเมินผล 
       การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการติดตามผลใน
ระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือ
ต้องปรับปรุง 
       การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 
       ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การติดตามประเมินผลเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับรายงานการติดตาม
การประเมินผล ควรด าเนินการดังนี้ 
       - พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
       - ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
       - สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
       - ช้ีแจงถึงเหตุผลที่ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด าเนินการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารและ
จัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (คตป.) ประจ ากระทรวง / ประจ าจังหวัด เพื่อให้
คณะกรรมการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อไป
และส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี 
 - รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม ของทุกปี 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 12 ร้อยละ 16 ร้อยละ 20 
 

วัตถุประสงค์        1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้  ความเข้าใจ ใน
การจัดการระบบการควบคุมภายในท่ีถูกต้อง รวมทั้งมีความตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการใช้
ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน 
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       2. เพื่อให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข มี
ระบบการควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
        3. เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความครอบคลุม
ทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการป้องกันและ   ลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหลสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (9 กรม) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 แห่ง) และ
โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (845 แห่ง) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ด าเนินการนเิทศงานโดยใช้การประเมินงานระบบการควบคุมภายใน พร้อมรอบการตรวจราชการ
และการเข้าตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมลู ลงพื้นที่นิเทศงานกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมิน 5 คะแนน 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยงานท้ังหมดที่ถูกประเมิน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (มกราคม 2560 -  กันยายน 2564) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

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

   ร้อยละ 12 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 16 

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

   ร้อยละ 20 
 

วิธีการประเมินผล :  การผ่านเกณฑ์แต่ละหน่วยงานต้องด าเนินการตามระบบควบคุมภายในตั้งแต่ระดับที่  1 – 5 จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ ์
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับท่ี กิจกรรม ได้คะแนน 
1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ

ผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยบุคคลทัง้
สองคณะต้องไม่มีช่ือซ้ ากัน 

1 

2 ด าเนนิการจัดวางระบบการควบคมุภายในครบทุกหน่วยรับตรวจและทกุ
ส่วนงานย่อย และด าเนินการถูกตอ้งตามแนวทาง : การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมนิผล   การควบคมุภายในของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2 

3 การจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ.3 กรณหีนว่ยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 
และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ

3 
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ประเมินผลการควบคมุภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
4 มีการน าระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติครบทุก

กระบวนงาน 
4 

5 มีการตดิตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปลีะ 2 ครั้ง  
( 6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรบัปรุง ระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5 

 
เอกสารสนับสนุน :  หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคมุภายในของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิมพ์ครั้งท่ี 2 : ตุลาคม 2552 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขมี
ระบบการควบคุมภายในที่ได้
มาตรฐานตามที่ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

ร้อยละ 1.11 1.11 - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ           นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902341         โทรศัพท์มือถือ : 085-4856980 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail  : boonboonboon05@gmail.com 
2. นางธัญชนก  เสาวรัจ          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339         โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-590-2337                   E–mail  : thancha9@hotmail.com 
3. นางสาวดารณี  บุญรอต          นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339         โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337                     E–mail  : bowy.97@gmail.com     
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางธัญชนก  เสาวรัจ          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339         โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : thancha9@hotmail.com 
2. นางสาวดารณี  บุญรอต          นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ (ท่ีท างาน) : 02-5902339      โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : bowy.97@gmail.com    
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 



250 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 5.ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

สถานการณ ์
การมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินเพ่ือ

เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลของส่วนราชการเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอันที่
จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ  โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพทั้งหมดมีการแก้ไขข้อ
ทักท้วงที่ เกิดจากการตรวจราชการเฉลี่ยร้อยละ 50 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2561 นี้   กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดตัวชี้วัดและให้มีผู้นิเทศเพ่ือให้ค าปรึกษาในเขต
สุขภาพ  โดยจัดให้มี ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเขตสุขภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต  ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน 5 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านระบบการควบคุมภายใน 
2) ด้านการเงิน 
3) ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 
4) ด้านพัสดุ 
5) ยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

และการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  โดยมีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม  
การตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดบัจังหวัด ระดับเขตจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายและตัวช้ีวัดของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบัจังหวัด ระดับ
เขตด าเนินการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

3. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบัจังหวัด ระดับ
เขตมีการก ากับ ติดตาม สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

มรีายงานผลการตรวจสอบภายใน 

4. การติดตามการแก้ไขข้อทักท้วงด้วยและการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 

มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต 
ผลลัพธ์ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

การตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
5. หลักฐานเชิงประจักษ์การด าเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน

ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 
 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  มีการด าเนินงานตามข้ันตอนที่ก าหนด
โดยแบ่งระดับความส าเร็จเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ 1 สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (เฉพาะประเด็นส าคัญ) และมีระบบการติดตาม
การด าเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการรายงานการแกไ้ขข้อทักท้วงฯ ของ
หน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระดับ 2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามความเสี่ยงสอดคล้องนโยบายส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสีย่งเพิ่มเตมิระดับจังหวัด 

- ก าหนดหน่วยรับตรวจตามล าดับความเสี่ยงของหน่วยงาน 
- แผนการตรวจสอบไดร้ับอนุมัตจิากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้งแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ระดับ ๓ หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลังพร้อมวิเคราะหผ์ล

การประเมินการควบคุมภายในและจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติกรณีที่พบจุดอ่อน 
ระดับ ๔ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล

ของหน่วยงาน 
ระดับ ๕ ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลพัธ์)  ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพือ่เสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจ
ราชการ รอบท่ี ๑  และรอบที่ ๒ 

 

การจัดเก็บข้อมูล 
1. รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด 
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๔. รายงานการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของหน่วยบริการ 
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

วิธีการประเมินผล 
1. รวบรวมรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ 
2. รวบรวมแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
๓. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิต ิ
๔. รายงานของการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของหน่วยบริการ 
๕. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 
พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเพ่ือเสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ  รอบที่ 1 และรอบที่ 2 
สรุปผลภาพรวมรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
กลุ่มเป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มตรวจสอบภายใน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 
น.ส. วรกมล  อยู่นาค หัวหน้ากลุม่ตรวจสอบภายใน สป. 092-2460751 wanon2512@hotmail.com 
น.ส. กาญจน์นภา   แก้วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 081-7101015 nong1504@hotmail.com 
น.ส. กนกพร  ปากช านิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 092-2472757  
นายสิทธิชัย  ภักดีเตล็บ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 083-9278831 Taleb04@hotmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายละเอียดตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2561 

การตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 : การตรวจสอบภายใน 

ประเด็น 
ตัวช้ีวัด 

ระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวดั 
การตรวจสอบภายใน ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสงักัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การควบคุมภายใน  การบริหารความเสีย่งและ
การตรวจสอบภายใน 

- ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสงักัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 

 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ การตรวจ ติดตาม 
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ที่จะส่งสัญญาณได้ว่าน า
นโยบายหรือมาตรการไปปฏิบตัิอาจจะส าเร็จหรือไม่

ส าเรจ็) 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคี
เครือข่ายระดับจังหวดั 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบั
จังหวัด ด าเนินการตรวจสอบภายใน และประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน  ตลอดจนมีกระบวนการ
ติดตามหน่วยงานที่ไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ตามรายงานการตรวจสอบภายใน 
(เจตนารมณ์ : ต้องการให้หน่วยงานมีแผนการ
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
ปลัดกระทรวง  มีการปฏิบัติตามแผนติดตาม และ
รายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบั
จังหวัด หมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ

- คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีระดบัจังหวัด 
ระดับเขตจัดท าแผนการตรวจสอบภายในตาม
นโยบายและตัวช้ีวัดของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวดั ระดับเขตด าเนินการการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
ระดับจังหวดั ระดับเขตมีการก ากบั ติดตาม 
สอดคล้องกับนโยบายส านักงานปลัดกระทรวง

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรมคือ 
- ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

- รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- มีการก ากบั ตดิตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต 

ผลลัพธ์ 
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายใน
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ การตรวจ ติดตาม 
(จะไปตรวจอะไร อย่างไร ที่จะส่งสัญญาณได้ว่าน า
นโยบายหรือมาตรการไปปฏิบตัิอาจจะส าเร็จหรือไม่

ส าเรจ็) 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

จังหวัด หรือผูร้ับผดิชอบ และ มรีะบบการติดตาม 
สอดส่องดูแลการแก้ไขของหน่วยงานที่ไม่ด าเนินการ
ตามข้อเสนอ แนะตามรายงานการตรวจสอบ
ภายใน) 
 

สาธารณสุขก าหนด 
- มีการตดิตามการแกไ้ขข้อทักท้วงด้วยและการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของรายงานการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 

- มีหลักฐานเชิงประจักษ์การด าเนินการแก้ไข 
 

ได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 
 (ผู้รับผดิชอบ :  กลุ่มตรวจสอบภายใน ) 
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ตัวช้ีวัด ด้านการตรวจสอบภายใน 
ระดับจังหวดั ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน และ การบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 
ค านิยาม งานตรวจสอบภายใน  หมายถึง การประเมินเพื่อเพ่ิมคณุค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ให้ดีขึ้น  ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว ้   และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลของส่วนราชการ  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานของ
ส่วนราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึนในอันท่ีจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด หมายถึง คณะกรรมการทีไ่ดร้ับ
แต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผูม้ี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน 
      ๑)  ด้านระบบการควบคุมภายใน 
      ๒)  ด้านการเงิน 
      ๓)  ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 
      ๔)  ด้านพัสดุ 
      ๕)  ยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 
 

ระดับความส าเรจ็การตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด หมายถึง การด าเนินงานตามขั้นตอนท่ีก าหนดโดยแบ่ง
ระดับความส าเร็จเป็น ๕ ระดับดังนี ้
        ระดับท่ี ๑  สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เฉพาะประเด็นส าคญั) 
และมรีะบบการติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการ
รายงานการแกไ้ขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ระดับท่ี ๒ จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามความเสี่ยง
สอดคล้องนโยบายส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงเพิ่มเติมระดับจังหวดั 

- ก าหนดหน่วยรับตรวจตามล าดับความเสี่ยงของหน่วยงาน 
- แผนการตรวจสอบไดร้ับอนุมัตจิากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ 

         ระดับท่ี ๓  หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคมุภายใน ๕ มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงิน
การคลังพร้อมวเิคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  ๕ มิติกรณีที่พบ
จุดอ่อน 
        ระดับท่ี ๔  ติดตามการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคคา้งช าระตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลของหนว่ยงาน 
         ระดับท่ี ๕  ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์)  ของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบัจังหวัด พร้อมขอ้เสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอ
ผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบท่ี ๑  และรอบที่ ๒  

เกณฑ์เป้าหมาย หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง ระดับจังหวดั ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดบัจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

๑. รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
๒. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด 
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิต ิ
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๔. รายงานการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาหนี้ค่าสาธารณปูโภคค้างช าระของหน่วยงาน 
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย/์ทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ ๑ แห่ง 
รายการข้อมลู ๑ A = หน่วยงานสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

และการบริหารความเสี่ยง ระดับจงัหวัด ตามเกณฑ์การประเมินผลทีก่ าหนด 
รายการข้อมลู ๒ B = ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดการตรวจราชการและนิเทศงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สูตรการค านวณ A/B*100 
ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

๖ เดือน และ ๑๒ เดือน 

เกณฑ์การประเมินผล : 
ระดับ ๑ ระดับท่ี ๑  สรปุผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เฉพาะประเด็นส าคญั) และมี

ระบบการติดตามการด าเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการรายงาน
การแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระดับ ๒ ระดับท่ี ๒  จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเสี่ยงสอดคลอ้ง
นโยบายส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและความเสี่ยงเพิ่มเติมระดับจังหวัด 
                  - ก าหนดหน่วยรับตรวจตามล าดับความเสีย่งของหน่วยงาน 

 - แผนการตรวจสอบได้รับอนุมตัจิากนายแพทย์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยรับตรวจทราบ 

เกณฑ์การประเมินผล : 
ระดับ ๓ ระดับท่ี ๓  หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มติิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง

พร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ๕ มิติกรณีที่พบจุดออ่น 
ระดับ ๔ ระดับท่ี ๔  ติดตามการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาหนีค้่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามนโยบาย

ส าคัญของรัฐบาลของหน่วยงาน 
ระดับ ๕ ระดับที่ ๕  ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์)  ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอผู้ตรวจ
ราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบท่ี ๑  และรอบที่ ๒ 

วิธีการประเมินผล ๑. รวบรวมรายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ 
๒. รวบรวมแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓. ประเมินระบบการควบคุมภายใน ๕ มิต ิ
๔. รายงานของการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของหน่วยงาน 
๕. รวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ  รอบที่ ๑ 
และรอบที่ ๒ สรุปผลภาพรวมรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน ๑. รายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ 
๒. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
๓. แบบประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ 
๔. รายงานการด าเนินการตามมาตรการแกไ้ขปัญหาหนี้ค่าสาธารณปูโภคค้างช าระของหน่วยบริการ 
๕. รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/    
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

๑. คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 
๒. คณะท างาน/คณะกรรมการประเมินควบคมุภายใน ๕ มิต ิ
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ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจ าเขตสุขภาพที่ ๑ – ๑๒ 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

หน่วยงาน
ประเมินผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

หน่วยงานท่ีน าเข้า
ข้อมูล 

ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเขตสุขภาพท่ี ๑ – ๑๒ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท์ส านักงาน : ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๔๖ 
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๕๒๒ 
E-mail : nong1504@hotmail.com , internal_audit_moph@hotmail.com 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

สถานการณ ์
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้

เป็นเครื่องมือในการคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากลมาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านการตรวจรับรอง Certified Fundamental Level Version 1 เมื่อ 
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 และได้ต่อยอดส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด มาตั้งแต่
ปี 2555 - ปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐราย
หมวด จ านวน 4 หมวด คือ ปี 2558 ได้รับรางวัลฯ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพ่ือน าไปปฏิบัติ ปี 2559 ได้รับรางวัลฯ หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และปี 
2560 ได้รับรางวัลฯ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ หมวด 
6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรโดยน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และให้คัดเลือกหมวดที่มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวดในปี 2561 และก าหนดแผนการด าเนินงานโดยขยายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การไปสู่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือบูรณาการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ  

หมวด 1 การน าองค์การ   
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ   

 

โดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี้ 
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565   ปีละ 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. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนาองค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดท าตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 

ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
 

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
มาตรการที่ 1 ประกาศ
นโยบายการน าเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
องค์การในส่วนราชการ
สังกัด สป.สธ. 

1. ผู้บริหารประกาศนโยบายการน าเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการองค์การใน
ส่วนราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค.60 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานและให้ความรู้
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ (PMQA) แก่บุคลากรของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ต.ค.60 

3. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดท าลกัษณะส าคัญ
ขององค์กรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พ.ย.60 

4. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการประเมิน
องค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ใน
หมวดหมวดภาคบังคับ ให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

พ.ย.-ธ.ค.
60 

 
5. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น าโอกาสในการ
ปรับปรุง (OFI) ที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก มาจัดท าแผนพัฒนาองค์กรและตัวช้ีวัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 

พ.ย.-
ธ.ค.60 

มาตรการที่ 2 ส่งเสรมิ
สนับสนุนส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการองค์กร  

1. ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์กร 

ม.ค.-
ส.ค.61 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารด าเนนิการสร้างทีม Internal Audit ให้ครอบคลมุทุก
จังหวัด 

ม.ีค.-
ส.ค.61 

มาตรการที่ 3 ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

2. ทีม Internal Audit /ที่ปรึกษาภายนอก /กลุม่พัฒนาระบบริหาร ร่วมกันตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข และออกรายงาน Feedback 

ส.ค.-
ก.ย.61 

3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกยีรติบตัรให้
ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมผีลด าเนนิการที่เป็น
เลิศ 

ก.ย.61 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

โดยในปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5  และมีเป้าหมายแต่ละระยะ  ดังนี้ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12  เดือน 

1. จดัท าลกัษณะส าคญัขององค์กรได้ครบถ้วน 
2. ประเมินองค์กรดว้ยตนเองเทียบกบัเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2558 
หมวดภาคบังคับ 
3. จดัท าแผนพัฒนาองค์กรของหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (หมวดละ 1 แผน) 
4. จดัท าตัวช้ีวัดทีส่ะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่
ด าเนินการไดค้รบถ้วน (ตามเกณฑ์ หมวด 7) 

ระดบัความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่
ด าเนินการ 

ร้อยละของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 

การจัดเก็บข้อมูล   จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
จ านวนส านัก/กอง ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  x 100 

จ านวนส านัก/กอง ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางท้ังหมด 

 
สูตรค านวณตัวชี้วัด จ านวน สสจ.ที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  x 100 , จ านวน สสอ. ที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  x 100 

จ านวน สสจ.ทั้งหมด จ านวน สสอ.ท้ังหมด 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  (กพร.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 

นางภารวี แก้วพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 081-9316079 paravee.kpr@gmail.com 
นางสุวรรณา  เจริญสวรรค ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 081-9316052 oeysuwanna@gmail.com 
น.ส.อังคณางค์   หัวเมือง
วิเชียร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 081-2558277 lkung1038@gmail.com 

นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 085-3652444 a.deethongon@gmail.com 
น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 095-7120954 trekrittikas@gmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล กรม และ จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ/คุณภาพ 63. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค านิยาม ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถงึ ส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดังนี ้
1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง จ านวน              

13 ส านัก/กอง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 76 แห่ง 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 878 แห่ง 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั หมายถึง การด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2558 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะ
ส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การ
น าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์หมวด 3 การให้ความส าคญักับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยด าเนินการในปี 2561- 2565  ดังนี ้
1. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร จ านวน 13 ข้อค าถาม และทบทวนทุกปี 
2. ด าเนินการภาคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565 ปีละ 

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. น าผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด าเนินการมาจัดท าแผนพัฒนา
องค์กร หมวดละ 1 แผน 

4. จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการตามเกณฑ์หมวด 7  
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 
6. ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจ

ประเมินภายนอก 
เกณฑ์เป้าหมาย 

1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 
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2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 70) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 90) 

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 20) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 40) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 60) 

ระดับ 5 
(ร้อยละ 80) 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกระดับคณุภาพการปฏิบตัิงานของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหส้อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
2. เพื่อน าเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการองค์กรและเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู จากรายงานผลการประเมินของกลุ่มพฒันาระบบบรหิาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู 1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางที่ด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางท้ังหมด 
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 
รายการข้อมลู 5 E = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
รายการข้อมลู 6 F = จ านวนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 

2. (C/D) x 100 
3. (E/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 :  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคญัของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
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ปี 2562 : 

ปี 2563 : 

เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 1,หมวด 5) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

 ส่วนกลางที่ด าเนินการ  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 60) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 60) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 20) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคญัของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 2,หมวด 4) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
(ร้อยละ 70) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 70) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 40) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคญัของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 2 หมวด 
(หมวด 3,หมวด 6) 
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ  
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 80) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 60) 
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ปี 2564 : 

ปี 2565 : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคญัของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด  
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ   
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด     
(ร้อยละ 90) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 90) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1.จัดท าลักษณะส าคญัของ
องค์กรได้ครบถ้วน 
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 
2558 ภาคบังคับ 6 หมวด  
3.จัดท าแผนพัฒนาองค์กรของ
หมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 
(หมวดละ 1 แผน) 
4.จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อน
ผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน (ตามเกณฑ์  
หมวด 7) 

1.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรในหมวดที่
ด าเนินการ 
 

1.ผลการด าเนินงานของ
ตัวช้ีวัดในหมวดที่ด าเนินการ 
 

1.ร้อยละของส านัก/กองใน
สังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลางที่ด าเนินการ 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 100) 
2.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 100) 
3.ร้อยละของส านัก
สาธารณสุขจังหวดัที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด (ร้อยละ 100) 

วิธีการประเมินผล :  ระดับคะแนน ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1 จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กรไดค้รบถ้วน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.20 
คะแนน 

0.40 
คะแนน 

0.60 
คะแนน 

0.80 
คะแนน 

1  คะแนน 

5 ค าถาม 7 ค าถาม 9 ค าถาม 11 ค าถาม 13 ค าถาม  
2 ประเมินองค์กรด้วยตนเองในหมวดที่ด าเนินการไดค้รบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 
คะแนน 

1 คะแนน 

2561-2563 1 หมวด 2 หมวด 
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2564-2565 ไม่ครบ 6 
หมวด 

ครบ 6 หมวด 

 
3 จัดท าแผนพัฒนาองค์กรในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-
2563 

มีแผน 1 หมวด มีแผน 2 หมวด 

2564-
2565 

มีแผนไม่ครบ 6 
หมวด 

มีแผนครบ 6 
หมวด  

4 จัดท าตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด าเนินการได้ครบถ้วน 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

0.50 คะแนน 1 คะแนน 
2561-
2563 

1 หมวด 2 หมวด 

2564-
2565 

ไม่ครบ 6 หมวด ครบ 6 หมวด 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (วัดกระบวนการด าเนินการพัฒนาองค์กร
ในหมวดที่ด าเนินการ) 

1. ส านัก/กองในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลาง 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2561 ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ  

50 
ร้อยละ 

60 
2562 ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ  

60 
ร้อยละ 

70 
2563 ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ  

70 
ร้อยละ 

80 
2564 ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ  

80 
ร้อยละ 

90 
2565 ร้อยละ 

60 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ  

90 
ร้อยละ 
100 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

2561 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

2562 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ  
70 

2563 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
80 
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2564 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
90 

2565 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน 

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

พ.ศ. 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
2561 ร้อยละ 

0 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ  

15 
ร้อยละ  

20 
 

2562 ร้อยละ 
0 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
40 

2563 ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
60 

2564 ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

2565 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
100 

เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน ปี 2561 
เกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน (interval) ตามเกณฑ์
การให้คะแนนรอบ 12 เดือน ปี 2562-2565  

เอกสารสนับสนุน :  เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ พ.ศ.2558 สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.opdc.go.th/ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดใหม ่
Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ระดับ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901038   โทรศัพท์มือถือ: 081-9316052  
    โทรสาร : 02-5901406  E-mail : oeysuwanna@gmail.com 
2. น.ส.อังคณางค์  หัวเมืองวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901038  โทรศัพท์มือถือ : 081-2558277  
    โทรสาร : 02-5901406  E-mail : lkung1038@gmail.com 
3. นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901963  โทรศัพท์มือถือ: 085-3652444  
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    โทรสาร : 02-5901406  E-mail : a.deethongon@gmail.com 
4. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901963 โทรศัพท์มือถือ : 095-7120954 
    โทรสาร : 02-5901406   E-mail : trekrittikas@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางภารวี แก้วพันนา   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901018             โทรศัพท์มือถือ : 081-9316079 
   โทรสาร : 02-5901406   E-mail : Paravee.kpr@gmail.com 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 7. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3   
 

สถานการณ ์
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ปี 2560 

(ไตรมาส 3) รพศ./รพท./โรงพยาบาลสังกัดกรมกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 
97.58 รพช. ร้อยละ 73.85 ซึ่งเกิดจากปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจการเขียน SAR 2011 และ Hospital 
profile มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานคุณภาพ เกิดการประสาน ท ากิจกรรมและเชื่อมโยงงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม่ต่อเนื่อง โครงสร้างโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเก่าทรุดโทรม ประสิทธิภาพลดลง 
ประกอบกับ โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤติทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ไม่ได้ปรับปรุงและมีความล่าช้า 
เป็นผลให้การประเมิน HA ไม่ผ่านเกณฑ์ร่วมด้วย 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 

มาตรการระดับจังหวัด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด  
2. จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภายในจังหวัด และยื่นค าขอเพ่ือรับการประเมินหรือต่ออายุ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุการรับรอง 
3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับจังหวัด และหน่วยบริการ 
4. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ  ระหว่างโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
5. ติดตาม ก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
6. สนับสนุนการด าเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
มาตรการระดับเขต 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับเขต 
2. จัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพระดับเขต 

2.1 อบรมให้ความรู้  
2.2 เยี่ยมกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน 
 

เป้าหมาย  ปีงบประมาณ 2561 
 - รพศ./รพท. และโรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค/กรมการแพทย์/กรมสุขภาพจิต ผ่านการรับรอง

คุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลชุมชน ผ่านการรับรองร้อยละ 80 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด 

จ านวน รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต  
ที่มีผลการรับรองขั้น 3 และ Reaccredit  x  100 

รพศ., รพท., รพ.สังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต  
จ านวน 164 แห่ง 

 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 

จ านวน รพช.ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีผลการรับรองขั้น 3 และ Reaccredit  x  100 

รพช.ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง ตามท าเนียบ
สถานบริการ ฐานข้อมูลกองบรหิารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองบริหารการสาธารณสุข  (กบรส.)  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 

นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  087-150 3030 ttunakh@gmail.com 
นางเกวลิน  ช่ืนเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 089-8296254 kavalinc@hotmail.com 
นางณปภัช นฤคนธ ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 081-446 4369 napapat111@hotmail.com 
น.ส.พวงผกา มะเสนา นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 08 6361 9417 topfykitty@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรร มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ 
กรมสุขภาพจิต จ านวน  164 แห่ง 

- โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 780 แห่ง  
ตามท าเนียบสถานบริการฐานข้อมูลส านักบริหารการสาธารณสุข ณ 13 มกราคม 2559) 

HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 
ขั้น ดังนี ้
- HA ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคณุภาพการส ารวจและป้องกันความเสีย่ง น าปัญหามา
ทบทวน เพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปญัหาที่เคยเกิด/มีโอกาส
เกิดสูง 
- HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคณุภาพ วิเคราะหเ์ป้าหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคญัทั้งหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนท่ีไม่ยากเกินไป 
- HA ขั้น 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคณุภาพ เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน 
HA พัฒนาอย่างเช่ือมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัตติามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และ กรม
สุขภาพจิต 

   

2.ร้อยละ 80 ในโรงพยาบาลชุมชน    
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค  

   และกรมสุขภาพจิต 
2. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /
ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /
ส าหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ที่มีผลการรับรองขั้น 3 + Reaccredit  

รายการข้อมลู 2 B = โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์  
      กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จ านวน 164 แห่ง 

รายการข้อมลู 3 C = จ านวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีผลการ   
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      รับรองขั้น 3 + Reaccredit  
รายการข้อมลู 4 D = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จ านวน 780 แห่ง  

      ตามท าเนียบสถานบริการ ฐานข้อมูลกองบริหารการสาธารณสขุ ณ 13 มกราคม   
      2559) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 (ปี 2561 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย,์ กรมควบคุมโรค 
และ  กรมสุขภาพจติ          
ร้อยละ 98.78 

 (162 แห่ง จาก 164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัด   กรมการแพทย,์         
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต  ร้อยละ 99.39 
(163 แห่ง จาก 164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัด  กรมการแพทย,์         
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต  ร้อยละ 100.00 
(164 แห่ง จาก 164 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลศูนย,์ 
โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย,์           
กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต ร้อยละ 100.00 
(164 แห่ง จาก 164 แห่ง) 

 2. โรงพยาบาลชุมชน 
 ในสังกัดส านักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข              
ร้อยละ 74.36 

 (580 แห่ง จาก 780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 76.28 
( 595 แห่ง จาก 780 แห่ง)  

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร้อยละ 78.21 
( 610 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

2. โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ร้อยละ 80.00 
( 624 แห่ง จาก 780 แห่ง) 

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

    
ปี 2563 : 

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

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

    
 

วิธีการประเมินผล :  ข้อมูลจากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th/ส าหรับ
ประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรอง 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค 
และกรมสุขภาพจิต 

ร้อยละ 
98.17 

(161 แห่ง
จาก 164 

แห่ง) 

ร้อยละ 
98.78 

(162 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
99.39 

(163 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(164 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 

ร้อยละ 
100.00 

(164 แห่ง 
จาก 

164 แห่ง) 
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โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 
73.85 

(576 แห่ง
จาก 780 

แห่ง) 

ร้อยละ 
74.12 

( 580 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
76.28 

( 595 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
78.21 

( 610 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 

ร้อยละ 
80.00 

( 624 แห่ง 
จาก 

780 แห่ง) 
เง่ือนไข : 
1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค      
   และ กรมสุขภาพจิต จ านวน 164 แห่ง ประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน 116 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์     จ านวน   29 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จ านวน     2 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จ านวน   17 แห่ง  

(ไม่รวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเปน็หน่วยงาน ตั้งใหม่ 
และไม่รวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยในและ
เป็นสถานบริการที่เปดิให้บริการเฉพาะด้าน)  

2. ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และรวมอยูร่ะหว่างการต่ออายุ  
3. ข้อมูลทีผ่่าน/ไมผ่่านการรับรอง จากเว็บไซตส์ถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
   (องค์การมหาชน) 

เอกสารสนับสนุน :  จากเว็บไซต์สถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) www.ha.or.th /ส าหรับ
ประชาชน/โรงพยาบาลทีไ่ด้รับการรับรอง 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
(ไตรมาส 3) 

ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมคีุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
(โรงพยาบาลศูนย์, 
โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต) 

แห่ง ไม่มีข้อมลู ไม่มีข้อมลู ร้อยละ
96.36 

(159 แห่ง
จาก 165 

แห่ง) 

ร้อยละ 97.58 
(161 แห่ง จาก 

165 แห่ง) 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
(ไตรมาส 3) 
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ร้อยละของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมคีุณภาพ
มาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
(โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) 

แห่ง ร้อยละ
60.27 
( 446 
จาก 
740 
แห่ง) 

 

ร้อยละ 
69.40 
(515 
จาก 
742 
แห่ง) 

ร้อยละ 
69.49 

(542 จาก 
780 แห่ง) 

ร้อยละ 73.85 
(576 จาก 780 

แห่ง) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755    
2. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช            รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755     
3. นางเกวลิน  ช่ืนเจรญิสุข              รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901643  โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
4. นางจิตตมิา ศรศุกลรตัน ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637             โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332 
5. นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638   โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286 
6. นางสาวศิวพร บญุเสก 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638             โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869 
กองบริหารการสาธารณสขุ 
1. นางสาวบังอร บุญรักษาสตัย ์    
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906132  
2. นายบรรพต ต่วนภูษา     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906137             โทรศัพท์มือถือ : 092-5526252 
กรมการแพทย์ 
1. นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย ์  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903395             โทรศัพท์มือถือ : 081-6409393 
2. นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย์     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903379   โทรศัพท์มือถือ : 099-5696293 
3. นางรจนา  บุญผ่อง     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903347   โทรศัพท์มือถือ : 089-7974695 
กรมควบคุมโรค 
1. นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์   
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5908207   โทรศัพท์มือถือ : 086-7323712 
2. นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5908092   โทรศัพท์มือถอื : 083-1396730 
กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901755  
2. นางเกวลิน ช่ืนเจรญิสุข   รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901643             โทรศัพท์มือถือ : 089-8296254 
3. นางจิตตมิา ศรศุกลรตัน์     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901637             โทรศัพท์มือถือ : 089-4784332 
4. นางสาววราภรณ์ อ่ าช้าง     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638             โทรศัพท์มือถือ : 061-4851286 
5. นางสาวศิวพร บญุเสก     
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901638   โทรศัพท์มือถือ : 095-6099869 
กองบริหารการสาธารณสขุ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 8.ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
 

สถานการณ ์
รพ.สต.ติดดาว เป็นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งรวมเกณฑ์คุณภาพบริการด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานบริการปฐมภูมิ โดย
ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ก าหนดเป้าหมายเป็นร้อยละ 10 ผลการพัฒนาพบว่า มี รพ.สต.ที่ประเมิน
ตนเองแล้ว 9,827 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3,011 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.64 และมี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 ในภาพรวมประเทศ ร้อยละ 17.16  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. เป็นการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลติดดาวที่ก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม      
3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี 

หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ ์

โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้ 
ร้อยละ 60.00 - 69.99  เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99  เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป         เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)  
การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 
วัดผลแต่ละระยะ ดังนี้ 

 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย 
(kickoff) ระดับประเทศ 
2. อบรม ครู ก. ครั้งท่ี 1  
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาวปี 
2561 

1. อบรม ครู ก. ครั้งท่ี 2  
2. อบรม ครู ข. ทุกเขต อย่าง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง 
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมิน
ระดับจังหวดั 1 ทีม อ าเภอ  
1 ทีม 

1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยัง
ไม่ผา่นเกณฑ์) มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนา 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ระดับอ าเภอ จังหวัด และเขต 

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ     
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 
25 (สะสม) 
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กลุ่มเป้าหมาย   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

25) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน  8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)  และเก็บข้อมูลโดย รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

การจัดเก็บข้อมูล รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ  
ซ่ึงดูแลโดยกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน   
รายงานโดย รพ.สต.ประเมินตนเอง และจากทีมประเมินระดับอ าเภอ จังหวัด และเขต
สุขภาพ 

 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 
จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับ 5 ดาว  x  100 

จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลข

โทรศัพท ์
e-mail address 

พญ.มานิตา  พรรณวด ี รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 

086-3409247 manitaphanawadee@gmail.com 

น.ส.หทัยรตัน ์ คงสืบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  089- 9605521 strategic2.bps@gmail.com 
 
 

mailto:strategic2.bps@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ค านิยาม 1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ไดต้ามเกณฑ์คณุภาพโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลตดิดาวท่ีก าหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี 
ภาคีมสี่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมสีุขภาพด ี
มีเกณฑป์ระเมินดังน้ี 
    หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการด ี
    หมวด 2 การให้ความส าคญักบัประชากรเปา้หมาย ชุมชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
    หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
    หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลมุประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
    หมวด 5 ผลลัพธ์ 
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้

ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวดั เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวดั เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป        เท่ากับ 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวช้ีวัด PA)  

2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคณุภาพ 
รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย : (สะสม) 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคณุภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน  8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ทีผ่่าน

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รพ.สต.บันทึกข้อมลูผา่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภมูิ ซึ่งดูแลโดยกอง

ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
แหล่งข้อมลู รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอ าเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล ระดับ 5 ดาว 

B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ระดับ 4 ดาว 
C = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล ระดับ 3 ดาว 

รายการข้อมลู 2 D = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย 
(kickoff) ระดับประเทศ 
2. อบรม ครู ก ครั้งท่ี 1  
3. มีคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพรพ.สต.ติดดาวปี 
2561 

1. อบรม ครู ก ครั้งท่ี 2  
2. อบรม ครู ข ทุกเขต อย่าง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง 
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/ประเมิน
ระดับจังหวดั 1 ทีม อ าเภอ  
1 ทีม 

1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ที่ยัง
ไม่ผา่นเกณฑ์) มีการประเมิน
ตนเองและพัฒนา 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ระดับอ าเภอ จังหวัด และเขต 

1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ      
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 
25 (สะสม) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.      
ติดดาว ร้อยละ 50 (สะสม)  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การ

พัฒนาคณุภาพ รพ.สต.    
ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การ

พัฒนาคณุภาพ รพ.สต. ตดิ
ดาว ร้อยละ 100 (สะสม) 

วิธีการประเมินผล :  รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลติดดาว 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1,683 แห่ง ร้อยละ - - 17.16 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ ์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 042-222356   
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นางสาวหทัยรัตน์  คงสืบ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901378     โทรสาร : 02-5902348   
    E-mail : strategic2.bps@gmail.com 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. พญ.มานติา  พรรณวด ี     รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901387       
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนนุการจัดบริการสุขภาพ 
 

ประเด็นหลัก 3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 9. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  (ระดับ 7  ไม่เกินร้อยละ 6)  
 

สถานการณ ์
ประเด็นการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ 1) หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบที่

พอเพียงต่อการให้บริการมีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย  2) การบริหารและติดตามก ากับแผนการเงินการคลัง 
ด้วยแผนทางการเงิน (Plan fin Management)  ทุกเดือน 3) การประเมินกระบวนการท างาน (FAI)          
4) ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี  7 ตัว  5) ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง / 
คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์   และ 6) มีเครือข่ายด้านการเงินการคลัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร    
และวัดผลการด าเนินการโดยก าหนดตัวชี้วัด  “หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 
8” ผลด าเนินการ พบว่า มีโรงพยาบาลจ านวน 29 ใน 896 แห่ง ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่ระดับ 7 
คิดเป็นร้อยละ 3.24  เขตที่มีผลด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์คือ เขตสุขภาพที่ 4 และเขตที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงคือ 
เขตสุขภาพท่ี 8 ซึ่งต้องเฝ้าระวังและก ากับติดตามใกล้ชิด  ส าหรับผลงาน 4 ปีย้อนหลังของหน่วยบริการสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน มีดังนี ้

ปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 2 (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ) 
2557 11.58 12.13 12.91 9.81 
2558 6.31 5.76 12.19 15.65 
2559 8.71 5.04 9.83 13.60 
2560 0.56 0.56 3.32  

 

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน คือ หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
วิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดังนี้ 

ประเภทดัชนีชี้วัด  Risk 
Score 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย ์  กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรัพย์ 
 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนี้สินหมุนเวียน 
 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้ /

หนี้สินหมุนเวียน 
 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด /

หนี้สินหมุนเวียน 
2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน   กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 
 2.1 แสดงฐานะทางการเงิน (ทนุหมุนเวียน)  NWC < 0  1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน หักหนี้สิน

หมุนเวียน 
 2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (รายได้สูง/ต่ ากวา่
ค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ =  รายได้ - ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปญัหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ  กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสูป่ัญหาการเงิน 
 3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอรับภาระการ  กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญัหาการเงินรนุแรงสามารถดู
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ประเภทดัชนีชี้วัด  Risk 
Score 

ค าอธิบาย 

ขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก & มี NI ติดลบ) ได้ทั้ง 2 มิติ 
a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน 0 เนื่องจากทั้ง 2 มิติ มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของ

หน่วยบริการ 
b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ > 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แต่มีผลการ

ด าเนินงานขาดทุน หรือ 
c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ < หรือ = 3 เดือน 2  
3.2 มิติ ผลก าไรจากการด าเนินการ เพียงพอกับภาระหนี้สิน

หมุนเวียน (กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นบวก) 
  

a) ผลก าไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 6 เดือน 2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่ขาดเงินทุน
หมุนเวียน  

b) ผลก าไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก > 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน 1  
c) ผลก าไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก < หรือ = 3 เดือน 0  
3.3 กรณี NWC ติดบวก & มี NI เป็นบวก 0  
3.4 กรณี NWC ติดลบ & มี NI เป็นลบ 2  

  

การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 คะแนน มี
ความเสี่ยงทางการเงินสูงสุด 

ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมี
ความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ 
 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 
1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       

        : บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ 
       : แผนงาน/กิจกรรม   
      : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 2. การบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
 3. เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและรายงาน 
 

หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย รพศ./รพท./รพช. มีการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมระดับพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา
และขยายเป้าหมายการด าเนินงาน การร่วมบริหารผ่านคณะกรรมการร่วมระดับประเทศ (7*7) พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชีให้มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตราหน่วยบริการที่
ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ 7   
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1. มาตรการขับเคลื่อนการเงินการคลัง 5 มาตรการ ดังนี้ 
Strategy 1 
การจัดสรรเงินอย่าง
เพียงพอ (Sufficient 
Allocation) 

Strategy 2 
ติดตามก ากับด้วยแผนทาง
การเงิน (Planfin 
Management) 

Strategy 3 
สร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 
(Efficient 
Management) 

Strategy 4 
พัฒนาการบริหาร
ระบบบัญชี 
(Accounting 
Management)  

Strategy 5 
พัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพบุคลากรดา้น
การเงินการคลัง (Network 
& Capacity Building) 

 
มาตรการที่ 1  การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation) 

1.1 มีการจดัสรรเงินให้หน่วยบริการมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ 
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลความเพียงพอของการจัดสรรเงินให้กับหน่วยบริการ 
ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวงก าหนดรวมทั้งก าหนด

หลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยตามปญัหาและบริบทของพื้นที่  
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วยบริการ (CF)              
3. พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต   
4. พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย 

1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดบัเขต   
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือหน่วย
บริการ (CF)        
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/ชดเชยเงิน UC                   
 

จังหวัด 1. มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยวงเงินตามที่เขตก าหนด      
2. ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต ก าหนด  
3. ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชยตามเวลาที่ก าหนด 

1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC ตาม
หลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด             
2. รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการ
จ่ายชดเชยเป็นรายเดือน 

หน่วย
บริการ 

1. มีคณะกรรมการการเงินการคลงัระดับหน่วยบริการ
จัดสรรเงินให้กับรพ.แม่ข่ายและลกูข่าย  
2. คณะกรรมการฯ มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินใน
รพ.แม่ข่ายและลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต ก าหนด          
3. คณะกรรมการมีการจดัท าตัวเลขรายได้และรายจ่ายขั้น
ต่ าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 

1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน UC    
2. รายงานผลการจัดสรรเป็นรายไตรมาสและผลการ
จ่ายชดเชยเป็นรายเดือน 
3. มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 
4. มีตัวเลขทั้งรายได้และรายจ่ายขั้นต่ าทั้งแม่ข่ายและลูกข่าย 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหน่วยบริการ มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับแผนทางการเงิน (Planfin)  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80) 
 

มาตรการ 2  ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
2.1 ทุกหน่วยบริการจดัท าแผนทางการเงินท่ีมีคุณภาพ    2.2 วางระบบเฝ้าระวังตามแผนทางการเงินหน่วยบริการ (รายเดือน) 
2.3 ควบคุมก ากับด้วยเปรียบเทียบแผนการเงินกับผลการด าเนินงาน(ไตรมาส) 
ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนทางการเงิน

ตามกระทรวงก าหนด                                        
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดท าแผนทางการเงินและความเสี่ยง
ของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3. ตรวจ อนุมตัิ ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน         
(7 แผน) ของจังหวัด 
 
 
 

1. มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจดัท าแผนทางการเงินตาม
กระทรวงก าหนด 
2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมการจดัท าแผนทางการเงินและความ
เสี่ยงของหน่วยบริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3. ผลการตรวจ อนุมัติ มีแผนการก ากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน  (7 แผน) ของจังหวัด 



282 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
จังหวัด 1. ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจดัท าแผน

ทางการเงินตามกระทรวงก าหนด                                             
2. ตรวจสอบการจัดท าแผนทางการเงินและความเสีย่งของ
หน่วยบริการในจังหวัด 
3. ตรวจ อนุมตัิ ปีละ 2 ครั้ง ก ากับ ติดตามแผนและผลทาง
การเงิน  (7 แผน) รายเดือน 

1. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดท าแผนทางการเงิน
ตามกระทรวงก าหนด             
2. มีแผนทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ของ
หน่วยบริการในจังหวัด 
3. ผลการตรวจ อนุมัติ ปลีะ 2 ครั้ง ก ากับ ติดตามแผนและผล
ทางการเงิน  (7 แผน) รายเดือน 

หน่วย
บริการ 

1.  จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ 
จังหวัด                                          
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                
3. ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน (7 แผน) 

1. หน่วยบริการมผีลต่างของแผนและผลของรายได้ ไม่เกิน     
ร้อยละ 5 (รายไดสู้งกว่าหรือต่ ากว่าแผนไดไ้มเ่กินร้อยละ 5)  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2. หน่วยบริการมผีลตา่งของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกิน
ร้อยละ 5  (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ไมเ่กินร้อยละ 5)  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหน่วยบรกิารมีผลต่าง ของแผนและผลของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้ ไม่เกินร้อยละ 5)   ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  

 

มาตรการ 3  สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จากการด าเนินงาน 
     -  ประเมิน/ควบคุมสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได้ (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบกับหน่วย

บริการกลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุม่ (HGR)  
     -  ประเมินรายได้ค่ารักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธิ เปรียบเทียบกับหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกนั 20 กลุ่ม (HGR) 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
     -  พัฒนาและใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
     -  ประเมิน/ควบคุมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง  
     -  ประเมินและควบคุมประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สนิค้าคงคลัง และค่าตอบแทนค้างจ่าย 
ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต 

2. มีแนวทางการบริหารจดัการคา่ตอบแทนร่วมกับการ
บริหารด้านการเงินการคลัง  
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว 
ในการการก ากับ 
4. แผนประเมินประสิทธิภาพ FAI (ไขว้จังหวัด) 
5. วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี 

1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2. มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารคา่ตอบแทนระดับเขต  
3. การประเมินตามดัชนีประสิทธภิาพในการด าเนินงาน 
7 ตัว ทุกรายไตรมาส   
4. ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกรายไตรมาส         
5. มีระบบเฝ้าระวังและแผนการตรวจเยี่ยม 

จังหวัด 1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2. การบริหารจดัการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหาร
ด้านการเงินการคลัง  
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว 
ในการการก ากับ 
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด) 
5. การเฝ้าระวังและการตรวจเยีย่มพื้นท่ี 
 
 
 
 

1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2. ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหารค่าตอบแทน
หน่วยบริการ  
3. หน่วยบริการทุกแห่งไดร้ับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว   
4. หน่วยบริการทุกแห่งไดป้ระเมนิประสิทธิ (FAI)         
5. แผนการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีมีความเสี่ยงวิกฤต ิ
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ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
หน่วย
บริการ 

1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนร่วมกับการบริหาร
ด้านการเงินการคลัง                  
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว                             
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้จังหวัด) 

1. ลดสัดส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2. ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑ์ในการบริหาร
ค่าตอบแทนระดับหน่วยบริการ             
3. ได้รับการประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพการด าเนินงาน 7 ตัว                                                
4. ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ  (FAI) 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหน่วยบรกิารผ่านเกณฑป์ระเมิน > 4 ตัว (มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑป์ระสิทธภิาพทางการเงิน 7 ตัว 
ค่าเป้าหมาย :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

 
มาตรการที่ 4  พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 

4.1 พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน 
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบบัญชี  
4.3 พัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านการเงินการคลังส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Information System: EIS)  
4.4 พัฒนาการน าข้อมูลการเงนิหน่วยบริการเข้าระบบ GFMIS  
ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. ควบคุม ก ากับตดิตาม การจดัท าบัญชีของหน่วยบริการ

ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ควบคุม ก ากับติดการส่งข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนทันเวลา      
3. จัดท าแผนการตรวจสอบบัญชขีองหน่วยบริการทุกแห่ง
ในจังหวัด  

1. ข้อมูลบญัชีท่ีมีคุณภาพทุกเดือน    
2. แผนการตรวจสอบบัญชีของหน่วยบริการทุกแห่ง
ในจังหวัด  
3. รายผลการตรวจสอบบญัชีของหน่วยบริการ                                  
 

 

จังหวัด 1. ควบคุม ก ากับตดิตาม การจดัท าบัญชีของหน่วยบริการ
ให้เป็นไปตามนโยบายบัญชีของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ติดตามผลการประเมินคณุภาพบัญชีของหน่วยบริการ
และน ามาพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบตัิงานด้านบัญชี       

1. ก ากับ ติดตามการส่งรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน 
2. ข้อมูลบัญชีท่ีมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายเดือน 
 

หน่วย
บริการ 

1. จัดท าบญัชีให้เป็นไปตามคู่มือของหน่วยบริการสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้เป็นตามแนวทางที่ก าหนด 
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานส าหรบัการตรวจสอบบัญชีจาก
ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก 

1. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพรายเดือน 
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบัญชี
ปีละ 1 ครั้ง  

ตัวชี้วัด :   
1) ร้อยละของหน่วยบริการที่มคีุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  (อิเล็กทรอนิกส์)  ,   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ผู้ตรวจสอบบญัชี) 
2) ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็นศูนย์ต้นทุนน าข้อมูลเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 

ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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มาตรการ 5  พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building) 
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการเงิน (CFO)  
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)  
ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. แผนการประชุม CFO เขต  

2. แผนการอบรมผู้บรหิารดา้นการเงินการคลังร่วมกับ
กระทรวง                  
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditor ใน
ระดับเขตร่วมกับกระทรวง     

1. มีการประชุม CFO เขต รายไตรมาส 
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง                              
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFOและAuditorร่วมกับ
กระทรวง     

จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด  
2. แผนการอบรมผู้บรหิารดา้นการเงินการคลังร่วมกับ
กระทรวง/เขต  
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ CFOและ Auditor 
ในระดับจังหวัด     

1. มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตรมาส 
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงินการคลังร่วมกับกระทรวง/เขต                                        
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพCFO   และAuditor ในระดับ
จังหวัด  

หน่วย
บริการ 

1. แผนการประชุม CFO ระดับ CUP  
2. แผนการอบรมผู้บรหิารหน่วยบริการ      
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วย
บริการ เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบญัชี เป็นต้น 

1. มีการประชุม CFO ระดับ CUP รายไตรมาส 
2. มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบรกิาร    
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ทีม CFOของหน่วยบริการ 
เช่นหัวหน้าฝ่ายบริหาร นักบัญชี เป็นต้น 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลัง (CFO และ Auditor) ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินการคลังที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

2. การบริหารและก ากับแผนการเงิน  PlanFin 
ระดับ การบริหารและก ากับแผนการเงิน  PlanFin 
เขต 1. เขตต้องมีการก าหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดท า PlanFin ให้จังหวัดน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้  มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้
หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตามแนวทางในข้อ 1 และ การอนุมัติ  
3. เขตต้องช้ีหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis และ ความเสี่ยง
การเงิน เพื่อให้จังหวัดก ากับ เฝ้าระวังตามมาตรการการเงินการคลังของเขต  
4. เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin   

จังหวัด 1. จังหวัดต้องมีการก ากับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงานงบการเงิน  วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มี
ระบบรายงานเขต 
2. จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ก ากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงตามผลการวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis 
โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี EBITDA ลบ , มีการลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนส ารองน้อย (ติดลบ) การบริหาร 
PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7   
3. จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดท า Business Plan ช่วยในการปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ 
EBITDA เป็นบวก เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอในการด าเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนส ารอง 
4. จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ 
PlanFin มีวิกฤติการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต 

หน่วย
บริการ 

1. จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต / จังหวัด                                          
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                
3. ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน (ทั้ง 7 แผน) ให้มีผลต่างของแผนและผล ไมเ่กินรอ้ยละ 5  

3.1 หน่วยบรกิารมผีลตา่งของแผนและผลของรายได้ ไมเ่กินร้อยละ 5 (รายไดสู้งกว่าหรือต่ ากว่าแผนไดไ้มเ่กนิร้อยละ 5  
3.2 หน่วยบริการมีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไมเ่กินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนไดไ้มเ่กินร้อยละ 5 
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3. เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและรายงาน 
เครื่องมือ รายเดือน รายไตรมาส รายปี หมายเหตุ 

บร
ิหา

ร
แผ

น 

1. แผนการเงินการคลัง (PlanFin) √ √ √  
2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน (Feasibility Study)   √ ตามแผน 

การลงทุน 

ปร
ับ 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 3. หนังสือแสดงเจตจ านงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้าน
การเงิน (Letter of Intent : LOI) 

√ √ √ กรณีที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

4. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Plan) √ √ √ กรณีที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

ปร
ะเม

ิน
กร

ะบ
วน

กา
ร 

5. เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 
(Financial Administration Index : FAI) 

 √ √  

6. เกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี (Account Audit Score)   √  
7. ดัชนีวัดผลควบคุมภายในและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Risk 
Matrix Scoring) 

  √  

กา
รเฝ

้าร
ะว

ัง 

8. ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง (Financial Risk 
Scoring) 

√ √ √  

9. ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ 
(Financial Benchmarking Hospital Group Ratio : HGR) 

√ √ √  

10. ดัชนีวัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Unit Cost) √ √ √  
 

การเก็บข้อมูล  จากการวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ) รายไตรมาส 
 

Small success 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

หน่วยบริการมีแผนทางการเงิน (Planfin)  
ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 100 

ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ไม่เกินร้อยละ 6 

 

กลุ่มเป้าหมาย   หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 

จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  x  100 

จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด  (หน่วย
บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง) 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ e-mail address 

นพ.วิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ 

  

นางน้ าค้าง  บวรกุลวัฒน ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 02-5901797 numkhang_sere@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 13. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
ค านิยาม หน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน หมายถึง หน่วยบริการสังกัดส านักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุขท่ีมีวิกฤติทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคดิวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ดงันี ้
ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง 

ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

1. กลุ่มแสดงความคล่องตาม
สภาพสินทรัพย ์

 กลุ่มแสดงความคล่องสภาพสินทรพัย์ 

 1.1 CR < 1.5 1 CR = สินทรัพย์หมุนเวียน /หนีส้ิน
หมุนเวียน 

 1.2 QR < 1.0 1 QR = เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด
และลูกหนี้ /หนีส้ินหมุนเวยีน 

 1.3 Cash < 0.8 1 Cash Ratio = เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด /หนีส้ินหมุนเวียน 

2. กลุ่มแสดงความมั่นคง
ทางการเงิน  

 กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 

 2.1 แสดงฐานะทางการเงิน 
(ทุนหมุนเวียน)  NWC < 0  

1 เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพยห์มนุเวียน 
หัก หนี้สินหมุนเวยีน 

 2.2 แสดงฐานะจากผล
ประกอบการ (รายได้สูง/ต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI < 0  

1 ผลประกอบการสุทธิ = รายได ้-ค่าใช้จ่าย  

3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่
ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิต ิ

 กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงิน 

 3.1 มิติ NWC หรือทุน
หมุนเวียน ท่ีเพียงพอรับภาระ
การขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน 
(กรณี NWC เป็นบวก & มี NI 
ติดลบ) 

 กลุ่มแสดงเข้าสู่ปญัหาการเงินรุนแรง
สามารถดูได้ทั้ง 2 มิติ 

  a) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอาจหมด > 6 เดือน 

0 เนื่องจากท้ัง 2 มิติ มีผลกระทบตอ่ความ
อยู่รอดของหน่วยบริการ 

  b) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูไ่ด้ > 3 เดือน ไม่
เกิน 6 เดือน 

1 * กรณีมีทุนหมุนเวียนคงเหลือ แตม่ีผล
การด าเนินงานขาดทุน หรือ 

  c) ระยะเวลาทุน
หมุนเวียนอยูไ่ด้ < หรือ = 3 
เดือน 
 

2  
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ประเภทดัชนีชี้วัด น้ าหนักความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 
(Risk Score) 

ค าอธิบาย 

 3.2 มิติ ผลก าไรจากการ
ด าเนินการ เพยีงพอกับภาระ
หนี้สินหมุนเวียน (กรณี NWC 
ติดลบ & มี NI เป็นบวก) 

  

 a) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก > 6 
เดือน 

2 * กรณีมีก าไรจากผลการด าเนินงาน แต่
ขาดเงินทุนหมุนเวียน  

 b) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก > 3 
เดือนไมเ่กิน 6 เดือน 

1  

 c) ผลก าไร สามารถ
ปรับ NWC เป็นบวก < หรือ = 
3 เดือน 

0  

 3.3 กรณี NWC ติดบวก 
& มี NI เป็นบวก 

0  

 3.4 กรณี NWC ติดลบ 
& มี NI เป็นลบ 

2  

 การประเมินสถานะการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยก าหนดให้หน่วยบริการที่ได้ 7 
คะแนน มีความเสี่ยงทางการเงินสงูสุด 
 ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดมีีคุณภาพมสี่วนส าคญัทีท่ าให้ผลการประเมิน
สถานะทางเงินมีความถูกต้อง และการบรหิารจดัการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตทิาง
การเงินท่ีเกิดขึ้นได ้
 การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561 

1. มาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
        : บทบาทของเขต จังหวัด และ หน่วยบริการ 
        : แผนงาน/กิจกรรม   
       : ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 2.   การบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
 3.   เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการก ากับและรายงาน 
มาตรการ 
  มาตรการที่ 1: การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Sufficient Allocation)  
  มาตรการที่ 2: ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
  มาตรการที่ 3: สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
  มาตรการที่ 4: พัฒนาการบริหารระบบบัญชี  (Accounting Management)  
  มาตรการที่ 5: พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง 
(Network & Capacity Building) 
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มาตรการขับเคลื่อน แนวทางการด าเนินงาน เป้าหมาย 
มาตรการที่ 1:  
การจัดสรรเงินอย่าง
พอเพียง (Sufficient 
Allocation)  
 

1.1 มีการจดัสรรเงินให้หน่วย
บริการมรีายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย 
1.2 พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบการจัดสรรเงินให้กับ
หน่วยบริการ 
1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม 
ประเมินผลความเพยีงพอของ
การจัดสรรเงินให้กับหน่วย
บริการ 

1.1 ร้อยละของหน่วยบริการ  
มีรายได้ ≥ ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบ
กับแผนทางการเงิน (Planfin) 
ค่าเป้าหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 

มาตรการ 2: ติดตามก ากับ
ด้วยแผนทางการเงิน 
(Planfin Management) 

   2.1 ทุกหน่วยบริการจัดท า
แผนทางการเงินท่ีมีคณุภาพ  
   2.2 วางระบบเฝ้าระวังตาม
แผนทางการเงินหน่วยบริการ 
(รายเดือน) 
   2.3 ควบคุมก ากับด้วย
เปรียบเทยีบแผนการเงินกับผล
การด าเนินงาน (ไตรมาส) 

2.1 ร้อยละของหน่วยบริการมี
ผลตา่ง ของแผนและผลของ
รายได้ ไมเ่กินร้อยละ 5 (รายได้
และค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่ ากว่า
แผนไดไ้มเ่กิน  ร้อยละ 5)  
ค่าเป้าหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 

มาตรการ 3: สร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ (Efficient 
Management) 

3.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จาก
การด าเนินงาน 
     - ประเมิน/ควบคุมสัดส่วน
ของต้นทุนต่อรายได้ (ยา 
เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์                            
ค่าตอบแทน) เปรียบเทียบกับ
หน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน 
20 กลุ่ม (HGR)  
     - ประเมินรายได้ค่า
รักษาพยาบาลทุกประเภทสิทธ ิ
เปรียบเทียบกับหน่วยบริการ
กลุ่มระดับเดียวกัน 20 กลุ่ม 
(HGR) 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน  
     - พัฒนาและใช้ดัชนีประเมิน
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
     - ประเมิน/ควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
การคลัง  
     - ประเมินและควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหารเจ้าหนี้ 
ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และ

3.1 ร้อยละของหน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์ประเมิน > 4 ตัว 
(มากกว่า ระดับ B-) จากเกณฑ์
ประสิทธิภาพทางการเงิน 7 ตัว 
ค่าเป้าหมาย: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  
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ค่าตอบแทนค้างจ่าย  
มาตรการที่ 4: พัฒนาการ
บริหารระบบบัญชี 
(Accounting 
Management) 

4.1 พัฒนาระบบบัญชีใหไ้ด้
มาตรฐาน 
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบ
บัญชี  
4.3 พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านการเงินการคลัง
ส าหรับผู้บรหิาร                         
(Executive Information 
System: EIS)  
4.4 พัฒนาการน าข้อมูล
การเงินหน่วยบริการเข้าระบบ 
GFMIS  

4.1 ร้อยละของหน่วยบริการทีม่ี
คุณภาพบญัชีผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 (อิเล็กทรอนิกส์) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 (ผู้ตรวจสอบบัญชี) 
4.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่
เป็นศูนย์ต้นทุนน าข้อมลูเงินนอก
งบประมาณเข้าระบบ GFMIS 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

มาตรการ 5: พัฒนา
เครือข่ายและศกัยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการ
คลัง (Network & 
Capacity Building) 
 

5.1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ทางการเงิน (CFO)  
5.2 พัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบบญัชี (Auditor)  
    

5.1 ร้อยละของบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง (CFO และ 
Auditor) ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละของบุคลากร
ด้านการเงินการคลังที่ได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มาตรการที่ 1 :  
การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง (Sufficient Allocation)  

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง

ก าหนดรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ปรับเกลีย่ตามปัญหาและบริบทของพื้นที่  
2.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ
หน่วยบริการ (CF)              
3.พัฒนารูปแบบการจัดสรรเงินในเขต   
4.พัฒนาหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย 

1. มีหลักเกณฑ์การปรับเกลี่ยระดบัเขต   
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาช่วยเหลือ
หน่วยบริการ (CF)        
3. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรเงิน/
ชดเชยเงิน UC                   
 

จังหวัด 1.มีหลักเกณฑ์ในการปรับเกลี่ยวงเงิน
ตามที่เขตก าหนด      
2.ปรับเกลี่ยวงเงินตามที่กระทรวง/เขต 
ก าหนด  
3.ติดตามการจัดสรรงบประมาณ/ชดเชย
ตามเวลาที่ก าหนด 

1.หน่วยบริการได้รับการจดัสรรเงิน UC 
ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด             
2.รายงานผลการจดัสรรเป็นรายไตรมาส
และผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน 
 

หน่วย
บริการ 

1.มีคณะกรรมการการเงินการคลงัระดับ
หน่วยบริการจัดสรรเงินให้กับรพ.แม่ข่าย
และลูกข่าย  
2.คณะกรรมการฯ มีแนวทางและ
แผนผังการจัดสรรเงินในรพ.แม่ข่ายและ
ลูกข่ายตามที่ส่วนกลาง/เขต ก าหนด          

1.หน่วยบริการได้รับการจดัสรรเงิน UC    
2.รายงานผลการจดัสรรเป็นรายไตรมาส
และผลการจ่ายชดเชยเป็นรายเดือน 
3.มีแนวทางและแผนผังการจัดสรรเงินท้ัง
แม่ข่ายและลูกข่าย 
4. มีตัวเลขท้ังรายได้และรายจ่ายขั้นต่ าทั้ง
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3. คณะกรรมการมีการจดัท าตัวเลข
รายได้และรายจ่ายขั้นต่ าทั้งแม่ข่ายและ
ลูกข่าย 

แม่ข่ายและลูกข่าย 

มาตรการที่  2 :  
ติดตามก ากับด้วยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การ

จัดท าแผนทางการเงินตามกระทรวง
ก าหนด                                       
2. วิเคราะห์ภาพรวมการจัดท าแผน
ทางการเงินและความเสีย่งของหน่วย
บริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3. ตรวจ อนุมตัิ ก ากับ ติดตามแผนและ
ผลทางการเงิน  (7 แผน) ของจังหวัด 

1.มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจดัท าแผน
ทางการเงินตามกระทรวงก าหนด 
2.ผลการวเิคราะห์ภาพรวมการจดัท าแผน
ทางการเงินและความเสีย่งของหน่วย
บริการในเขต (PlanFin Analysis) 
3.ผลการตรวจ อนุมตัิ มีแผนการก ากับ 
ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) 
ของจังหวัด 

จังหวัด 1. ก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการจัดท าแผนทางการเงินตาม
กระทรวงก าหนด                                            
2. ตรวจสอบการจัดท าแผนทางการเงิน
และความเสีย่งของหน่วยบริการในจังหวัด 
3. ตรวจ อนุมตัิ ปีละ 2 ครั้ง ก ากับ 
ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) 
รายเดือน 

1.มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดท าแผนทางการเงินตามกระทรวง
ก าหนด             
2.มีแผนทางการเงินมีความครบถว้น 
ถูกต้อง สมบูรณ์ ของหน่วยบริการใน
จังหวัด 
3.ผลการตรวจ อนุมตัิ ปีละ 2 ครั้ง ก ากับ 
ติดตามแผนและผลทางการเงิน  (7 แผน) 
รายเดือน 

หน่วย
บริการ 

1.  จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตาม
นโยบายของ  เขต/ จังหวัด                                         
2. บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย                                
3. ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงิน 
รายเดือน ( 7 แผน) 

1. หน่วยบริการมผีลต่างของแผนและผล
ของรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 (รายได้สูงกว่า
หรือต่ ากว่าแผนไดไ้มเ่กินร้อยละ 5 )  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
2.หน่วยบริการมผีลต่างของแผนและผลของ
ค่าใช้จ่าย ไมเ่กินร้อยละ 5 (คา่ใช้จ่ายสูงกวา่
หรือต่ ากวา่แผนไดไ้ม่เกนิร้อยละ 5 )  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

มาตรการที่  3 :  
สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.มีแนวทางการจัดซื้อร่วมระดับเขต 

2.มีแนวทางการบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนร่วมกับการบริหารด้าน
การเงินการคลัง  
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 7 ตัว ในการการก ากบั 
4.แผนประเมินประสิทธิภาพ FAI 
(ไขว้จังหวัด) 
5.วางระบบเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยม

1.ลดสดัส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2.มีแนวทาง หลักเกณฑ์ในการบรหิาร
ค่าตอบแทนระดับเขต  
3.การประเมินตามดัชนีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 7 ตัว ทุกรายไตรมาส   
4.ประเมินประสิทธิ (FAI) ทุกราย      
ไตรมาส         
5.มีระบบเฝ้าระวังและแผนการ ตรวจ
เยี่ยม 
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พื้นที ่
จังหวัด 1.มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 

2.การบริหารจัดการค่าตอบแทนรว่มกับ
การบริหารด้านการเงินการคลัง  
3.ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 7 ตัว ในการการก ากบั 
4.ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด) 
5.การเฝ้าระวังและการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

1.ลดสดัส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2.ใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ในการบริหาร
ค่าตอบแทนหน่วยบริการ  
3.หน่วยบริการทุกแห่งได้รับการประเมิน
ตามดัชนีประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 
7 ตัว   
4.หน่วยบริการทุกแห่งได้ประเมินประ
สิทธิ (FAI)         
5.แผนการตรวจเยีย่มพื้นท่ีมีความเสี่ยง 
วิกฤติ 

หน่วย
บริการ 

1. มีการจัดซื้อร่วมระดับเขต 
2. มีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
ร่วมกับการบริหารด้านการเงินการคลัง                  
3. ใช้ดัชนีประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 7 ตัว                             
4. ประเมินประสิทธิภาพ (FAI) (ไขว้
จังหวัด) 

1.ลดสดัส่วนของต้นทุนต่อรายได ้
2.ใช้แนวทาง แนวทางหลักเกณฑใ์นการ
บริหารคา่ตอบแทนระดับหน่วยบรกิาร             
3.ได้รับการประเมินตามดัชนี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 7 ตัว                                                
4.ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ  (FAI) 

มาตรการที่  4 :  
พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management)  

 ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1.ควบคุม ก ากับติดตาม การจดัท าบัญชี

ของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบาย
บัญชีของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ควบคุม ก ากับติดการส่งข้อมูลทาง
การเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา      
3.จัดท าแผนการตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัด  

1.ข้อมูลบญัชีท่ีมีคุณภาพทุกเดือน    
2.แผนการตรวจสอบบญัชีของหน่วย
บริการทุกแห่งในจังหวัด  
3. รายผลการตรวจสอบบญัชีของหน่วย
บริการ                                  
 

จังหวัด 1.ควบคุม ก ากับติดตาม การจดัท าบัญชี
ของหน่วยบริการให้เป็นไปตามนโยบาย
บัญชีของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ติดตามผลการประเมินคณุภาพบัญชี
ของหน่วยบริการและน ามาพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์  
3. ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบตัิงาน
ด้านบัญชี       

1.ก ากับ ติดตามการส่งรายงานทางการ
เงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาทุกเดือน 
2. ข้อมูลบัญชีที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์
การประเมินรายเดือน 
 

หน่วย
บริการ 

1.จัดท าบัญชีให้เป็นไปตามคูม่ือของ
หน่วยบริการสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.ส่งรายงานข้อมูลงบทดลองให้เป็นตาม
แนวทางที่ก าหนด 

1.ข้อมูลบญัชีท่ีมีคุณภาพข้อมูลบญัชีท่ีมี
คุณภาพรายเดือน 
2. งบการเงินผ่านการตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชีปีละ 1 ครั้ง  
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3. รวบรวมเอกสารหลักฐานส าหรบัการ
ตรวจสอบบญัชีจากผูต้รวจสอบภายใน
และภายนอก 

มาตรการที่  5 :  
พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network & Capacity Building) 

ระดับ แผนงาน/กิจกรรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
เขต 1. แผนการประชุม CFO เขต  

2. แผนการอบรมผู้บริหารดา้นการเงิน
การคลังร่วมกับกระทรวง                  
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
CFOและAuditor ในระดับเขตร่วมกับ
กระทรวง     

1.มีการประชุม CFO เขต   
รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
การคลังร่วมกับกระทรวง                              
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
CFOและAuditorร่วมกับกระทรวง     

จังหวัด 1. แผนการประชุม CFO จังหวัด  
2.แผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
การคลังร่วมกับกระทรวง/เขต  
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
CFOและAuditor ในระดับจังหวัด     

1.มีการประชุม CFO จังหวัด รายไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารด้านการเงิน
การคลังร่วมกับกระทรวง/เขต                                       
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
CFO   และAuditor ในระดับจังหวัด  

หน่วย
บริการ 

1. แผนการประชุม CFO ระดับ CUP  
2.แผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ      
3. แผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ 
ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้า
ฝ่ายบรหิาร นักบัญชี เป็นต้น 

1.มีการประชุม CFO ระดับ CUP ราย  
ไตรมาส 
2.มีแผนการอบรมผู้บริหารหน่วยบริการ    
3. มีแผนการอบรมการพัฒนาศักยภาพ 
ทีม CFOของหน่วยบริการ เช่นหัวหน้า
ฝ่ายบรหิาร นักบัญชี เป็นต้น 

การบริหารและก ากับแผนการเงิน  PlanFin 
ระดับ การบริหารและก ากับแผนการเงิน  PlanFin 
เขต 1.เขตต้องมีการก าหนดแนวทางในการบริหารการเงินการคลังการจัดท า PlanFin ให้

จังหวัดน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.เขตต้องตรวจสอบและอนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin) หน่วยบริการมีให้  มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และให้หน่วยบริการปรับแผนให้ไปตามแนวทางในข้อ 1 
และ การอนุมัติ  
3.เขตต้องช้ีหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ตามผลการวิเคราะห์ตาราง 
PlanFin Analysis และ ความเสี่ยงการเงิน เพื่อให้จังหวัดก ากับ   เฝ้าระวังตาม
มาตรการการเงินการคลังของเขต  
4.เขตต้องเป็นที่ปรึกษาด้านปัญหา อุปสรรค และให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้านการเงินการคลังในการบริหาร PlanFin   

จังหวัด 1.จังหวัดต้องมีการก ากับ PlanFin หน่วยบริการ ควบคู่กับรายงานงบการเงิน  
วิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน และ มีระบบรายงานเขต 
2.จังหวัดต้องมีระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ก ากับในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงตามผล
การวิเคราะห์ตาราง PlanFin Analysis โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี EBITDA ลบ , มีการ
ลงทุนมากกว่า 20% EBITDA และฐานะเงินทุนส ารองน้อย (ติดลบ) การบริหาร 
PlanFin จะบริหารความเสี่ยงไม่ให้เป็นระดับ 7   
3.จังหวัดต้องให้หน่วยบริการใช้แผนปรับประสิทธิภาพ จัดท า Business Plan ช่วยใน
การปรับ EBITDA จากลบ พัฒนาให้ EBITDA บวก เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอใน
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การด าเนินงาน ลงทุน และ เพิ่มเงินทุนส ารอง 
4.จังหวัดต้องวางแผนลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ในกลุ่มหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงสูง (High 
Risk) และมีปัญหาในด้านบริหารจัดการ PlanFin มีวิกฤติการเงิน 
ตลอดจน การปฏิบัติตาม LOI และ มีระบบรายงานเขต 

หน่วย
บริการ 

1.จัดท าแผนทางการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของเขต/ จังหวัด                                          
2.บริหารแผนทางการเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย                                
3.ก ากับ ติดตามแผนและผลทางการเงินรายเดือน ( ท้ัง 7 แผน) ให้มีผลต่างของแผน
และผล ไม่เกินร้อยละ 5  
  3.1 หน่วยบริการมผีลต่างของแผนและผลของรายได้ ไมเ่กินร้อยละ 5 (รายไดสู้งกว่า
หรือต่ ากว่าแผนไดไ้มเ่กินร้อยละ 5 )  
  3.2 หน่วยบริการมผีลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 (ค่าใช้จ่าย
สูงกว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ไม่เกินร้อยละ 5 )  

เครื่องมือในการด าเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการก ากับและรายงาน การบริหารจัดการ
การเงินการคลัง 

 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
6 4 2 0 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรบัการประเมินสภาพคล่องและเฝ้าระวังภาวะวิกฤติทางการเงิน 
2. เป็นข้อมูลส าหรับน าไปสู่การการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพใหเ้กิดความเป็นธรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู การวิเคราะห์จากรายงานการเงินของหน่วยบริการที่ส่งส่วนกลาง (กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกัน
สุขภาพ) รายไตรมาส 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แหล่งข้อมลู กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบภาวะวิกฤต ิ

      ทางการเงิน 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด (หน่วย  

     บริการที่จัดส่งรายงานงบทดลอง)   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

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

การเงิน (Planfin)  
ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ ์ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 6 

 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 6 

 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 6 

 
ปี 2562 :  

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

การเงิน (Planfin)  
ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ ์ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 4 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 4 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 4 

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

หน่วยบริการมีแผนทาง
การเงิน (Planfin)  
ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ ์ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 2 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 2 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ไม่เกินร้อยละ 2 

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

หน่วยบริการมีแผนทาง
การเงิน (Planfin)  
ที่มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ ์ 
ร้อยละ 100 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ร้อยละ 0 

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน  
ร้อยละ 0 

 ร้อยละของหน่วย
บริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน  

ร้อยละ 0 

 

วิธีการประเมินผล :  การวัด/วิเคราะห์ 
เอกสารสนับสนุน :  รายงานหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 

หน่วยบริการ
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ี
ประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงิน 

ร้อยละ ไตรมาส 
1/57 
ร้อยละ 
11.58 
ไตรมาส 
2/57 
ร้อยละ 
12.13 
ไตรมาส 
3/57 
ร้อยละ 
12.91 
ไตรมาส 
4/57 
ร้อยละ  
9.18 

ไตรมาส 
1/58 
ร้อยละ  
6.31 
ไตรมาส 
2/58 
ร้อยละ  
5.76 
ไตรมาส 
3/58 
ร้อยละ 
12.19 
ไตรมาส 
4/58 
ร้อยละ 
15.65 

ไตรมาส 
1/59 
ร้อยละ  
8.71 
ไตรมาส 
2/59 
ร้อยละ  
5.04 
ไตรมาส 
3/59 
ร้อยละ  
9.83 
ไตรมาส 
4/59  
ร้อยละ 
13.60 

ไตรมาส 
1/60 
ร้อยละ 
0.56 
ไตรมาส 
2/60 
ร้อยละ 
0.56 
ไตรมาส 
3/60 
ร้อยละ 
3.23 
 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.พิทักษ์พล  บุณยมาลิก   ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901553  E-mail : pitalpolb@hotmail.com 
2. นพ.ชุมพล  นุชผ่อง   รองผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    E-mail : resoke@hotmail.com 
3. นางอุทัย  เกษรา  กลุ่มงานพัฒนาระบบบญัชีบริหาร และประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริการ 
    กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901595   E-mail : kuthai2@hotmail.com 
4. นางนิ่มอนงค์  สายรัตน ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  กองเศรษฐกิจสุขภาพ 
    และหลักประกันสุขภาพ  โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5901574  โทรสาร : 02-5901576  
    E-mail : nimanong_15@hotmail.com 
5. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ  กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองเศรษฐกิจสุขภาพและ 
    หลักประกันสุขภาพ  โทรศัพทท์ี่ท างาน : 02-5901574  
    โทรสาร : 02-5901576  E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกันสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ กลุม่งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ์   
    กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901574     โทรสาร : 02-5901576   
    E-mail : meawrnothai@gmail.com 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลกัประกันสขุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

 



 

คณะที่ 4 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

2. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

**(ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจะแจง้ให้ทราบภายหลัง) 
 

 
 
 
 
 

 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
กองตรวจราชการ 

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 



 

กรอบประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



นพ.ไชยนนัท ์ ทยาววิฒัน ์
สาธารณสขุนเิทศก ์เขตสขุภาพที ่2 
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ประเด็นเชงิระบบบรหิารจดัการ 

1. การด าเนนิงานศนูยอ์ านวยการ
ความปลอดภยัทางถนนของ
จังหวดั 

2. กลไกการด าเนนิงานดา้นขอ้มลู 
3. การด าเนนิงานตามมาตรการ

องคก์รความปลอดภยัทางถนน 
4. มาตรการชมุชน ดา่นชมุชน 

การด าเนนิการในการตอบสนอง
หลงัเกดิอบุตัเิหต ุ

1. การมสีว่นรว่มขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ในการพัฒนาหน่วย
บรกิารการแพทยฉุ์กเฉนิ ระดบั FR 

2. การออกปฏบิตักิาร ภายใน 10 นาท ี
3. การเรยีกใชห้น่วยปฏบิตักิาร ผา่น 

1669 
 

การตรวจตดิตามผลการด าเนนิงาน 
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 อตัราการเสยีชวีติจากการบาดเจ็บทางถนน (รหสั ICD-10 = V01-V89)  
ไมเ่กนิ 18 ตอ่ ประชากรแสนคน  

เขต จ านวนผูเ้สยีชวีติ  
(ตค59-กย60) 

จ านวนประชากรกลางปี  อตัราตอ่แสน ปชก 

เขตฯ 01 1397      5,572,174  25.07 

เขตฯ 02 762      3,452,680  22.07 

เขตฯ 03 576      3,010,229  19.13 

เขตฯ 04 1099      5,255,347  20.91 

เขตฯ 05 1187      5,133,155  23.12 

เขตฯ 06 1722      5,919,909  29.09 

เขตฯ 07 898      5,067,750  17.72 

เขตฯ 08 726      5,528,231  13.13 

เขตฯ 09 1211      6,763,333  17.91 

เขตฯ 10 972      4,597,884  21.14 

เขตฯ 11 909      4,392,240  20.7 

เขตฯ 12 849      4,900,201  17.33 

เขตฯ 13 -  -  - 

             12,308     59,593,133  20.65 

1 

2 

3 
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ปญัหาขอ้จ ากดัในการด าเนนิการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 

1. การด าเนนิงานในพืน้ทีเ่รือ่งการควบคมุความเร็ว ขาดอปุกรณ์ตรวจจับความเร็วไมเ่พยีงพอ  

2. บางจังหวัดไมม่เีวทนี าเสนอขอ้มลู และการบรูณาการขอ้มลูบาดเจ็บและเสยีชวีติจากอบุัตเิหตุ
ทางถนนเนือ่งจาก ศปถ.จังหวัดไมม่กีารประชมุ  

3. การสอบสวนไมเ่ป็นรปูแบบสหสาขาวชิาชพี ท าใหข้อ้มลูไมค่รอบคลมุ และแตล่ะหน่วยงาน
ขาดองคค์วามรูใ้นการสอบสวน 

4. การด าเนนิงานมาตรการองคก์รเพือ่ความปลอดภัยทางถนน ขาดมาตรการควบคมุก ากบั
ตดิตามอยา่งจรงิจัง 

5. การด าเนนิงานดา่นชมุชนอาจไมเ่หมาะสมกบับรบิทในบางพืน้ที ่และขาดงบประมาณ
สนับสนุน 

6. การควบคมุความเร็วและปัญหาเด็กแวน้ แขง่รถ ไมส่ามารถควบคมุไดต้ลอดเวลา เนือ่งจาก
จ านวนเจา้หนา้ทีต่ ารวจไมเ่พยีงพอ 

7. การปรับเปลีย่นผูบ้รหิารมผีลตอ่การเปิดประชมุ ศปถ.จังหวัด 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการจัดการสุขภาพ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  
 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอดมาตรฐาน 

 1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอด
มาตรฐาน 

   1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

สถานการณ ์
ประเทศไทยมีข้อมูลหลายแหล่งที่รายงานอัตราตายของมารดา องค์การอนามัยโลกรายงานอัตรา

ตายมารดาของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2556-2558 เท่ากับ 21, 21 และ 20 รายต่อแสนประชากร 
ตามล าดับ ส าหรับในประเทศไทย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตรามารดา
ตาย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ในช่วงปี พ.ศ. 2553– 2554 มีแนวโน้มลดลงโดยมีอัตราเท่ากับ 10.20 และ 
8.90 ตามล าดับ และมีอัตราเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2555 - 2557 โดยมีอัตราเท่ากับ 17.6, 22.2 และ 23.3 
ตามล าดับ (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2557) จากผลการนิเทศของ ส านักตรวจและประเมินผล กระทรวง
สาธารณสุข รายงานอัตราส่วนการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพในปีงบประมาณ 2558 – 2559 เท่ากับ 
22.73 และ 26.42 ตามล าดับ  

จากรายงานข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัญหาการตายของมารดาและทารกยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
ประเทศไทย โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้มารดาตายมาจากการตกเลือด การติดเชื้อ การแท้งไม่ปลอดภัย ความ
ดันโลหิตสูงและชักจากการตั้งครรภ์ รวมทั้งการคลอดติดขัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ หากมี
การดูแลในระยะคลอดที่ดี (intrapartum care) จะสามารถลดอันตรายของมารดาลงได้ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย 
จะเห็นได้ว่าการตายของมารดาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในห้องคลอดซึ่งต้องอาศัย medical service ดังนั้นแพทย์ และ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องคลอดจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยลดอัตราตายมารดา การพัฒนาศักยภาพ และ
เพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งทักษะต่างๆในการดูแลหญิงตั้งครรภ์จึงเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ใน
การให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยลดอัตราตายของมารดาลงได้ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์ 
พัฒนาแนวทางการ
ให้บริการทาง
การแพทย์ด้านการ
คลอดที่ได้มาตรฐาน
และน าสู่การปฏิบัต ิ

  1.พัฒนาระบบส่งต่อ 
  2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สามารถการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้ตาม
มาตรฐาน 
  3.จัดอบรมครู ก. เพื่อเป็นพี่
เลี้ยงในการให้ความรู้และพัฒนา

1.ก า ร ค้ น ห า ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ด้ ว ย 
admission record ที่มีการบูรณาการ
ส่วนที่ เป็นข้อมูลพื้นฐาน การจ าแนก
ความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และ
เกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบความเสี่ยงต่างๆ 
เข้ าด้วยกัน ดั งตั วอย่ าง  admission 
record ของกรมการแพทย์ 

มารดาทีต่ั้งครรภ์ทุก
รายได้รับการดูแลตลอด
การคลอดอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะมารดาที่
ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
ได้รับการดูแลในระหว่าง
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
บุคลากรในพ้ืนท่ีได้ด้วยตนเอง 
  4. หน่วยงานในกรมการแพทย์ 
ร่วมกับเขตสุขภาพ ด าเนินงาน
อบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การแพทย์ในเขตพ้ืนท่ี 

2. ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะ
คลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการ
คลอด / แบบประเมิน EFM ตามคู่มือ
เวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึง
การมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือด
หลังคลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist 
guidelines หรือ PPH order set ของ
กรมการแพทย์ 

3. ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะ
เสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วย
เกณฑ์การส่งต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส่ ง ต่ อ ดั ง ก ล่ า ว ไ ว้ ใ น 
admission record และกราฟดูแลการ
คลอด เป็นต้น 

4.มีการทบทวน การดูแลรักษามารดา
ที่เสียชีวิตจากการคลอด(รายละเอียดใน
คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 
กรมการแพทย์) 

การคลอดโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรม
ในสภาวะที่พร้อมรับเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมลู 1 A(1) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการข้อมลู 2 B(1) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A(1) /B(1)) x 100 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมลู 1 A(2) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมลู 2 B(2) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A(2) /B(2)) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 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.รับทราบนโยบายกระจาย
ภายในเขตสุขภาพ 
2.มีการประชุมภายในเขต
สุขภาพโดย MCH board เป็น
หัวหอก เพื่อวางแผนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและพัฒนา
เครือข่าย 
 
 

1.จัดอบรมบุคลากรภายในเขต
สุขภาพโดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
หรือส่งอบรมในส่วนกลางถ้ายัง
ไม่มีศักยภาพที่จะจดัได ้
2. เริ่มมีการพัฒนาระบบส่งต่อ 
3. เริ่มพัฒนาระบบการคลอดใน
แต่ละโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การคลอดมาตรฐาน โดยมี
เครือข่ายเป็นตัวผลักดัน 

1.มีแนวปฏิบัติการดูแลการ
คลอดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ การ
ประเมินภาวะเสี่ยง การ
บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
มาตรฐาน การประเมิน
ทารกในครรภ์ การตรวจอุ้ง
เชิงกรานมารดา การใช้
กราฟดูแลการคลอด  
มีทีมกูชี้พมารดา แนว
ทางการป้องกันและรักษา
ภาวะตกเลือดหลังคลอด 
เป็นต้น 

1. มเีกณฑ์ Refer เป็น
ลายลักษณ์อักษร เมื่อพบ
ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์ ให้
สามารถ refer ได้ทันที 
2. มีการทบทวน การดูแล
รักษาท่ีเสียชีวิตจากการ
คลอด ตามเกณฑ์
(รายละเอียดในคูม่ือเวช
ปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 
กรมการแพทย์) 
3. มีครู ก. เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยง
ในการให้ความรู้และ
พัฒนาบุคลากรในพื้นที่ได้
ด้วยตนเอง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกลุ
   

ต าแหน่งท่ีปรึกษา 
 

Tel. 02-2062988 
Mobile 081-6945405 
e-mail : kasem_saeree@yahoo.com 

2. ผศ.นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
   
 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่งาน
สูติกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี 

Tel. 02-3548084 
Mobile 081-3156052 
e-mail : chanapatman@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน 
ค านิยาม การคลอดมาตรฐาน หมายถึง 

1. มีสถานท่ีและอุปกรณ์ ท่ีได้ตามมาตรฐาน 
2. มีบุคลากรที่สามารถให้การดูแลผู้คลอดที่มีความเสี่ยงต่ า/ความเสี่ยงสูง 
3. มีระบบการให้บริการตามเกณฑ์ 

3.1 การค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วย admission record ที่มีการบูรณาการส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน 
การจ าแนกความเสี่ยง แนวทางการดูแลรักษา และเกณฑ์การส่งต่อ เมื่อพบความเสี่ยงต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ดังตัวอย่าง admission record ของกรมการแพทย์ 

3.2 ระบบการดูแลผู้คลอด ในระยะคลอด-หลังคลอด ด้วยกราฟดูแลการคลอด/แบบประเมิน 
EFM ตามคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการมีแนวทางในการดูแลภาวะตกเลือดหลัง
คลอด ดังตัวอย่าง PPH checklist guidelines หรือ PPH order set ของกรมการแพทย์ 

3.3 ระบบการส่งต่อผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยง หรือเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน ด้วยเกณฑ์การส่งต่อ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (จากโรงพยาบาลแม่ข่าย) มีการบรรจุเกณฑ์การส่งต่อดังกล่าวไว้ใน admission 
record และกราฟดูแลการคลอด เป็นต้น 
4. มีการติดตามและประเมินผลการคลอดมาตรฐาน 
5. มีการทบทวน การดูแลรักษามารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด 
(รายละเอียดในคู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย์) 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 

โรงพยาบาลระดับ ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
A, S 80 80 90 100 

M1, M2, F1, F2 40 40 50 60 
 

วัตถุประสงค์  มารดาทีต่ั้งครรภ์ทุกรายไดร้ับการดูแลตลอดการคลอดอย่างมีคณุภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะมารดาที่
ตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลในระหว่างการคลอดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสูติกรรมในสภาวะที่พร้อม
รับเหตุฉุกเฉิน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกระดับ ท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมการแพทย ์

แหล่งข้อมลู ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมลู 1 A(1) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

รายการข้อมลู 2 B(1) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ A, S ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A(1) /B(1)) x 100 
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2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน 
รายการข้อมลู 1 A(2) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รายการข้อมลู 2 B(2) = จ านวนสถานบริการสุขภาพของรัฐระดับ M1, M2, F1, F2 ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A(2) /B(2)) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 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. ผลักดันและสร้างความเข้าใจข้ันตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
2. ทีมนิเทศและตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ท าการส ารวจ 
    และประเมินสถานบริการสุขภาพของรัฐตามเกณฑ์ (พ่วงไปกับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรัก) 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. ค านวณอัตราส่วนของสถานบริการสุขภาพของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน/สถานบริการ 
    สุขภาพของรัฐทั้งหมด 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน กรมการแพทย ์
2. เกณฑ์การประเมินการคลอดมาตรฐาน 17 ข้อ 
3. ประชุมมหกรรรมวิชาการ “การคลอดมาตรฐานและการดูแลทารกแรกเกดิ” ประจ าปี  2556-2560 
4. ประชุมสัมมนา “การคลอดมาตรฐานและการดูลารกแรกเกิด” ส าหรับโรงพยาบาลชุมชน  
    4 ภูมิภาค ปี 2557-2558 
5. การติดตาม ประเมินผล ระบบริการด้านการคลอดมาตรฐานในเขตสุขภาพ 4 ภูมิภาค ปี 2557-2560 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าหตัถการทางสูติกรรมส าหรับแพทยใ์ช้ทุนและพยาบาลผดุงครรภ์ของ

โรงพยาบาลชุมชน” ปี 2558-2560 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

NA NA NA NA NA 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ผศ.นพ. เกษม เสรีพรเจริญกลุ   ที่ปรึกษา 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2062988             โทรศัพท์มือถือ : 081-6945405 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : kasem_saeree@yahoo.com 
โรงพยาบาลราชวิถ ี
2. ผศ.นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน ์  หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548084             โทรศัพท์มือถือ : 081-3156052 
   โทรสาร : 02-3548084   E-mail : chanapatman@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถ ี

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ              รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์        
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล    นักวิชาการสาธารรสุขช านาญการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906288                โทรศัพท์มือถือ : 081-355-4866,081-8424148 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : klangpol@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางสาวจริภัทร์   เยียวยา       นักวิชาการสาธารณสุข  
     กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-2062957             โทรศัพท์มือถือ : 085-6971650 
    โทรสาร :02-2062957   E-mail : coeplus.rajavithi@gmai.com 
โรงพยาบาลราชวิถ ี
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ               รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-5906357             โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร :02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
     ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352             โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร :02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 

 

mailto:kasem_saeree@yahoo.com
mailto:chanapatman@gmail.com
mailto:klangpol@yahoo.com
mailto:moeva_dms@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 2. ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
 

สถานการณ ์
กรมสุขภาพจิต ได้ด าเนินการส ารวจ IQ ในเด็กไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่ว

ประเทศ โดยใช้เครื่องมือ Standard Progressive Matrices (SPM parallel version: update 2003) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบทางสติปัญญาที่เป็นมาตรฐาน ใช้วัดระดับสติปัญญาในส่วนของความสามารถทั่วไป (General 
intelligence หรือ g - factor) ซึ่งเป็นความสามารถพ้ืนฐานของแต่ละบุคคลติดตัวมา ไม่ค่อยสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม มีการใช้เครื่องมือดังกล่าวในการส ารวจสติปัญญาระดับชาติในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงการส ารวจ
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีเด็กได้รับการส ารวจ IQ ทั้งหมด 23,641 ราย พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เท่ากับ 98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่า
กลางของมาตรฐานสากล (IQ = 100) ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 
ที่มา : การส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ( IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ ยังมีเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มี IQ ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ (IQ < 90) 
อยู่ถึงร้อยละ 31.81 (ไม่ควรเกินร้อยละ 25) และยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ใน
เกณฑ์ บกพร่อง (IQ < 70) อยู่ถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2 และเป็นที่น่า
สังเกตว่ามีเด็กที่มีระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาดมาก (IQ > 130) สูงถึงร้อยละ 7.9 ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ระดับสติปัญญาเฉลี่ยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559  
ที่มา : การส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา ( IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในเด็กไทยระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ. 2559 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ระบบการติดตาม กระตุ้นพัฒนาการ เด็กกลุ่มเสี่ยง/ พัฒนาการล่าช้า  
2. เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  

 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ระบบการติดตาม กระตุ้นพัฒนาการ เด็กกลุ่มเสี่ยง/ พัฒนาการล่าช้า  
เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 

พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะในการพัฒนา
และดูแลช่วยเหลือเด็กที่มคีวาม
ฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์
แก่บุคลากรสาธารณสุข บุคลากร
ทางการศึกษา 

หลักสตูร/องค์ความรู้ในการ
พัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี
ความฉลาดทางสติปญัญาต่ ากว่า
เกณฑ ์

บุคลากรสาธารณสุข 
บุคลากรทางการศกึษา มี
ความรู้และทกัษะ ในการ
พัฒนาและดูแล
ช่วยเหลือเด็ก   ที่มี
ความฉลาดทาง
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ ได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือ
อย่างต่อเน่ือง  
เด็กไทยมีระดับสติปัญญา
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 

- สื่อสารนโยบาย ความส าคัญ แนว
ทางการด าเนินงาน การพัฒนา
และดูแลช่วยเหลือเด็กที่มคีวาม
ฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ ์
- สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลย ี

- ระบบการตดิตาม กระตุ้น
พัฒนาการ เด็กกลุม่เสี่ยง/ 
พัฒนาการล่าช้า 
- รายงานผลการดูแลช่วยเหลือ
เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปญัญา
ต่ ากว่าเกณฑ ์

เด็กท่ีมีความฉลาดทาง
สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์
ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ
ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 (แนบรายละเอียด
ตัวช้ีวัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
เด็กกลุม่เสีย่งได้รบั 

การตดิตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดแูลต่อเนื่องดว้ยเครื่องมือ

มาตรฐาน ร้อยละ 15 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ

มาตรฐาน ร้อยละ 30 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ

มาตรฐาน ร้อยละ 45 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 60 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสุขภาพจิต ส านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

พญ.อัมพร  เบญจพลพิทักษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน 
ราชานุกูล 

Tel. 0-2248-8900 ต่อ 
70902, 70305 
Mobile 08-1860-5945 
e-mail : ampornbenja@yahoo.com 

เด็กท่ีมีความฉลาด
ทางสติปัญญา 
ต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การพัฒนาและดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่
เด็กไทยมีระดับ
สติปัญญาเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 100 

พญ.จันทร์อาภา สุขทัพภ ์  นายแพทย์ช านาญการ
สถาบันราชานุกลู 

Tel. 0-2248-8900 ต่อ70390   
Mobile 08-6788-9981 
e-mail : janarpar@gmail.com 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 5. ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่่ากว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและดูแล

ช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง เพ่ือน่าไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 
ค่านิยาม เด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่่ากว่าเกณฑ์ หมายถึง เด็กวัยเรยีนในโรงเรียนประถม ศึกษา

สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2560 ได้รับการคัดกรองว่าเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จากแบบคัด
กรองเด็กพิการ 9 ประเภทตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2560 (14,923 คน: 
ข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 8) 
การได้รับการพัฒนาและดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง หมายถึง เด็กที่มีความฉลาด 
ทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑไ์ดร้ับการดูแลช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแกไ้ขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจติใจ มีคณุภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
ด ารงชีวติ และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และในกรณีที่เกินความสามารถ
ของโรงเรียนให้มีแนวทางการส่งตอ่ภายใน/ภายนอกที่ชัดเจนตามบริบท 
ของโรงเรียนและสถานบริการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ  

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 60 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน 
ร้อยละ 70 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

ระดับสติปญัญา 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

100 

 

วัตถุประสงค์ 1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาของเด็กไทย 
2. เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาความฉลาดทางสติปญัญาเด็กไทย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปญัญาต่ ากว่าเกณฑ์ทั้งหมด ใช้ข้อมูลที่ศูนย์สุขภาพจติรวบรวมจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตที่รับผิดชอบ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จากรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กทีม่ีความฉลาด
ทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร ์
กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  
ปีงบประมาณ 2564 จากการส ารวจระดับสติปัญญาเด็กช้ัน ป.1 ท่ัวประเทศ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากการการรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความฉลาด 
ทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ ์โดยศนูย์สุขภาพจติที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีในเขตสุขภาพ 

รายการข้อมลู 1 A = เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑไ์ดร้ับการดูแลอยา่งต่อเนื่อง  
รายการข้อมลู 2 B = เด็กท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์  
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้นพัฒนาการ
และดูแลต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ

มาตรฐาน  
ร้อยละ 15 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน ร้อยละ 30 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น

พัฒนาการและดูแลต่อเนื่อง
ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  

ร้อยละ 45 

เด็กกลุม่เสีย่งไดร้ับ 
การติดตามกระตุ้น
พัฒนาการและดูแล

ต่อเนื่องด้วยเครื่องมือ
มาตรฐาน  

        ร้อยละ 60 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญา  
ต่ ากว่าเกณฑ ์

เอกสารสนับสนุน :  - บทความฟื้นฟูวิชาการ: การส ารวจระดับสติปญัญาเด็กไทยในสองทศวรรษท่ีผ่านมา. วารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 ปี 2555 
- รายงานการส ารวจระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ปี 2554 และ 2559.             
กรมสุขภาพจิต 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ค่าเฉลี่ยของระดับ
สติปัญญาเด็กไทย 

- - - 98.23 

  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพทิักษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกลู 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-2488900 ต่อ 70902, 70305   
    โทรศัพท์มือถือ : 081-8605945 
    โทรสาร : 02 - 2488903  E-mail : ampornbenja@yahoo.com 
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์         นายแพทย์ช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2488900 ต่อ70390       โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981 
   โทรสาร : 02 - 6402034 E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส่านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสขุภาพจิต 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท่าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

1.แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ ์       นายแพทย์ช านาญการ 
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2488900 ต่อ 70390  โทรศัพท์มือถอื :  086-7889981 
  โทรสาร :  02 - 6402034      E-mail :janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส่านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสขุภาพจิต 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม :  3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 

สถานการณ ์
จากข้อมูลสถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

พบว่าผลด าเนินงานรายเขตสุขภาพส่วนใหญ่ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีเพียง 3 เขตสุขภาพเท่านั้นที่ผ่าน
เกณฑ์เป้าหมาย คือ 4,7 และ 10 ส่งผลให้ภาพรวมของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนยังไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก าหนดไว้ที่
รอ้ยละ 66 แต่ผลการด าเนินงานเพียงร้อยละ 65.1 เท่านั้น (รายละเอียดดังภาพ) 
          ภาพแสดงร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกรายเขต 

 
 

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

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแกไ้ขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแกไ้ขปญัหาภาวะทุพโภชนาการ 
เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการถ่ายทอดนโยบายและ
แนวทางให้แก่พ้ืนท่ี  
 
 

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ  
2. ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสรมิ 
ด้านโภชนาการ (นม ไข่ ผัก)
กิจกรรมทางกาย การแปรงฟัน
คุณภาพ และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 

1. มีทีมงานรับผิดขอบโครงการ
ระดับจังหวดั (PM เด็กวัยเรียน) 
2. มีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดี 
สมส่วน และแก้ปญัหาภาวะทุพ
โภชนาการ 
3. การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจดัท าแนว

1. จังหวัดม ีPM เด็ก  
วัยเรียนและคณะท างาน
รับผิดชอบโครงการ 
2. แผนงานหรือ
โครงการ 
3. รายงานผลการ
ติดตามก ากับในโรงเรียน 
4 .การมสี่วนร่วมของ
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม 
3. สร้างการมสี่วนร่วมภาคี
เครือข่าย ส่วนกลาง-เขต-จังหวัด-
โรงเรียน-สถานบริการ
สาธารณสุข จดัท าแนวทางการ
ส่งเสริมโภชนาการ และกิจกรรม
ทางกาย เด็กวัยเรยีนสูงดสีมส่วน 

ทางการส่งเสริมโภชนาการและ
กิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียน    
สูงดีสมส่วน 
 

ภาคีเครือข่ายทุก      
ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กวัยเรียน 

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในพ้ืนท่ี 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข ครู ผู้ปกครอง และ
เครือข่าย และขับเคลื่อนงาน    
ในพื้นที่ 
 

1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
และสรุปผลรายงาน 
2. มีรายงานการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรยีนสูงดสีมส่วน 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร       
ที่เกี่ยวข้อง 
2. รายงานการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก   
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการตดิตามคุณภาพ
รายงานผ่านระบบ HDC 

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

1. รายงานสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการ ผา่นระบบ HDC 
2. มีรายงานการแกไ้ขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการเด็กวัยเรียน 
(อ้วน ผอม เตี้ย) รวมทั้งการ   
คัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยงส่ง
ต่อสถานบริการสาธารณสุข 
3. มีรายงานโรงเรียนต้นแบบ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

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

เขตสุขภาพและจังหวัด      
มีการสื่อสารสาธารณะ 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่ 

สนับสนุนให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง
ด้านการสื่อสารองค์ความรู้และ
นวัตกรรมส่งเสริมการส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กวัยเรยีนสูงดสีมส่วน
ในพื้นทีแ่บบองค์รวม ผ่านสื่อ   
ทุกรูปแบบ 

วิธีการ และรปูแบบการสื่อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์     

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
วิธีการและรูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน (รายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ตามแนบ) 

Small Success 
กลไก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ส่วนกลาง 1. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมการด าเนินงาน  ที่
ส่งเสริมเด็กวัยเรียน  สูงดี
สมส่วน  
2. มีการถ่ายทอดนโยบาย
และกิจกรรมส าคญัเพื่อ
สง่เสริม  เดก็วัยเรยีนสูงดี
สมส่วน ให้กับหน่วยงาน
ระดับเขต 
3. ผลิตและพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ส่งเสริมเด็กวัยเรยีนสูงดี
สมส่วน 
4. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
5. รวบรวม และสรุปผล
การด าเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
ภาพรวมระดับประเทศ 

1. ด าเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรยีนสูงดี 
สมส่วน  
2. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
3. รวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณภ์าวะ
โภชนาการและสรุปผล
การด าเนินงานส่งเสริม
เด็กวยัเรียนสูงดสีมส่วน 

1. ด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
2. สัมมนาวิชาการสร้าง
มูลค่าพัฒนาสุขภาพเด็กวัย
เรียนสู่ผลงานเชิงนวัตกรรม
ระดับประเทศ เครือข่าย 
Smart Child 4.0 
3. ควบคุม ก ากับ
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานระดับเขต 
4. รวบรวมและ
วิเคราะหส์ถานการณ์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเสริมเด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน 

1. นิเทศ ติดตาม เสรมิ
พลัง การด าเนินงาน    
ในพื้นที่ 
2. รวบรวมและ
วิเคราะหส์ถานการณ์
ภาวะโภชนาการและ
สรุปผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสม
ส่วน ภาพรวม
ระดับประเทศ 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานและ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

เขตสุขภาพ/ศอ. 

 

1. แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เด็กวัย
เรียนสูงดีสมส่วน  
2. มีการถ่ายทอด
นโยบายและกิจกรรม
ส าคัญเพื่อส่งเสริมเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
ให้กับหน่วยงานระดับ
พื้นที่   
3. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและขับเคลื่อน
งานส่งเสรมิเด็กวยัเรยีน
สูงดีสมส่วน 
4. ติดตาม ควบคมุ
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน         
รายไตรมาส 

1. จัดกิจกรรม
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
2. ติดตาม ควบคมุ
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก  
วัยเรียนสูงดีสมส่วน       
รายไตรมาส 
3. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 

1. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การด าเนินงานส่งเสริม
เด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
2. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
สร้างมลูค่าพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนสูผ่ลงานเชิง
นวัตกรรมระดับประเทศ 
เครือข่าย Smart Child 
4.0 
3. นิเทศ ติดตาม    
เสรมิพลัง การ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
4. ติดตาม ควบคมุ
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน           
รายไตรมาส 

1. ติดตาม ควบคมุ
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ   
เด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
รายไตรมาส 
2. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 
3. รายงานผลการ
ด าเนนิงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย  ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 
1.นางพรเลขา บรรหารศภุวาท นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โทร. 0 2590 4329 

มือถือ 081 870 0012 
connectjaew@gmail.com 

ประเด็นที่ 1 และ 2 

 

2.น.ส.พรวิภา  ดาวดวง นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
ส านักโภชนาการ 

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

ประเด็นที่ 1 และ 2  

3.น.ส.ใจรัก  ลอยสงเคราะห ์ นักโภชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโภชนาการ 

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

ประเด็นที่ 1 และ 2  

 
 
 

5. รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง  รายไตรมาส 

5.รวบรวม วิเคราะห์
และสรุปผลการ
ด าเนินงานระดับเขต ส่ง
ส่วนกลาง รายไตรมาส 

จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล/ระบบ
บริการ 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและขับเคลื่อน
งานส่งเสรมิเด็กวยัเรยีน
สูงดีสมส่วน 
3. ติดตาม ควบคุมก ากับ 
ให้พ้ืนท่ีรายงานข้อมูล
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
4. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนสูงดี
สมส่วน 
2. ติดตาม ควบคุมก ากับ 
ให้พ้ืนท่ีรายงานข้อมูล
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก    
วัยเรียน  สูงดสีมส่วน 
3. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน 
2. นิเทศ ตดิตาม             
เสริมพลังการด าเนินงาน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
3. ติดตาม ควบคุมก ากับ 
ให้พ้ืนท่ีรายงานข้อมูล
สถานการณ์ภาวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียนสูงดีสมส่วน 
4. รวบรวมสรุปผลการ
ด าเนินงานส่งเขต
สุขภาพ/ศูนย์อนามัย 
ทุกไตรมาส 

1. ด าเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทาง
การด าเนินงานส่งเสริมให้
เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
2. ติดตาม ควบคมุ
ก ากับ ให้พื้นที่รายงาน
ข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการและผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิเด็ก
วัยเรียน สูงดีสมส่วน 
3. รายงานผลการ
ด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion Prevention&Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 6. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน    
ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 

ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3) 
ภาวะเต้ีย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดยีวกัน มีค่าต่ ากว่า – 2 S.D. แสดงว่า
เด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อยๆ 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542    
ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ ากว่า –2 S.D. 
แสดงว่าเด็กมีน้ าหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
สูงดี หมายถงึ เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการเจรญิเติบโต 
กรมอนามัย ปี 2542  มีคา่มากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต    
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D.  ถึง -1.5 S.D.  ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ าหนักอยู่ในระดับสม
ส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปี
เต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน)   

เกณฑ์เป้าหมาย  :  
ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ  

64 
1.ร้อยละเด็กวัยเรียน       
   (6-14 ปี) สูงดสีมส่วน 

68 
 

70 
 

72 
 

74 
 

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

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
154 
155 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1-ม.3 ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

สุ่มส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอาย ุ12 ป ี
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แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกบัการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ป ี

รายการข้อมลู 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมลู 2 A2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ีภาวะผอม 
รายการข้อมลู 3 A3 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมลู 4 A4 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทีม่ีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมลู 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ทีไ่ด้รับการวดัส่วนสูง  
รายการข้อมลู 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ไดร้ับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมลู 7 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมลู 8 B2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน 
รายการข้อมลู 9 B3 = จ านวนประชากรชายอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด  
รายการข้อมลู 10 B4 = จ านวนประชากรหญิงอาย ุ12 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  
 

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

ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คอื : 
ภาคเรยีนที่ 1 พื้นทีช่ั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 พื้นที่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

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

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

 70  70 
ปี 2563 : 

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

ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 74  74  

วิธีการประเมินผล :  1.จังหวัดมีการด าเนินงานดังน้ี 

ส ารวจเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)  ที่ แสดงให้
เ ห็ น แ น ว โ น้ ม ภ า ว ะ ทุ พ
โภชนาการโดยภาพรวม 
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   1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินงานส่งเสริมใหเ้ด็กวัยเรียนสูงดสีมส่วน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนและด าเนินการตามแผน 
   1.2 จัดกิจกรรม รณรงคส์่งเสรมิเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ (ผอม 
อ้วน เตี้ย )  
       - รณรงค์ดื่มนมจืด ปลีะ 2 ครั้ง วันเด็กแห่งชาติและวันดื่มนมโลก 
       - พัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ  
       - กิจกรรมทีส่่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก นม ไข่ ที่เป็นรูปธรรม 
       -  จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุกเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ EQ ด ี
    1.3 คัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขในระบบ service plan  
    1.4 ผลักดันให้มีโรงเรยีนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 แห่ง 
    1.5 ติดตาม ควบคุม ก ากับใหห้น่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรายงานข้อมูลสถานการณภ์าวะ
โภชนาการในระบบรายงาน HDC ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Template  ปีละ 2 ครั้ง 
พร้อมทั้งตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลและความครอบคลมุ คือ : 
        ภาคเรียนท่ี 1 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
        ภาคเรียนท่ี 2 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                         ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
    1.6 รวบรวมสรุปและสรุปผลการด าเนนิงานของจังหวัดส่งศูนย์อนามัยเขตตามรายไตรมาส ได้แก ่
        - จ านวนโรงเรยีนต้นแบบดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ 
        - จ านวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
        - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ดื่มนมจืดและกิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
        - รายงานจ านวนเด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับการคดักรอง ส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข 
2. ศูนย์อนามัยมีการด าเนินงานดงันี้ 
      2.1 รายงานงานผลการด าเนนิงานส่งส่วนกลาง รายไตรมาส 
      2.2 ตรวจสอบคณุภาพของข้อมูลและความครอบคลมุภาวะโภชนาการและเทียบเคียงกับค่า
เป้าหมายในระบบรายงาน HDC 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุขและ
คลินิก DPAC 

2. คู่มือนักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) 
3. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
4. หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส 
5. หนังสือผักผลไม้สรีุ้ง 
6. หนังสือเมนุผักกุ๊กน้อย 4 ภาค 
7. แนวทางส่งเสริมกจิกรรมทางกายในโรงเรียน  
8. สื่อสิ่งพิมพ์และวิดิทัศน์กิจกรรมทางกายส าหรับเด็กวัยเรียน 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

ปีอื่นๆ 2557 2558 2559 2560 
เด็กอายุ 6-14 ปี  สูงดสีมส่วน ร้อยละ - - 65 64.5 65.1 

เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม ร้อยละ - - 5.2 -  

เด็กอายุ 5-14 ปี อ้วน ร้อยละ 17.0 (พ.ศ.2560) 8.8 9.5 12.4 11.2 

เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย ร้อยละ  - 7.5 - 5.1 

ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี* 
วัดผลที่ปี 2564 

เซนติเมตร ชาย = 148.2 
หญิง = 151.1 

- - - - 

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 1  
               พ.ศ. 2551-2 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

1. แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศภุวาท            ต าแหน่ง : นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904329    โทรสาร : 02-5904339                
    E-mail : ponlekha@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง                         ต าแหน่ง : นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904334    โทรสาร : 02-5904339 0              
    E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวัยเรยีน  ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
3. ดร.นภัสบงกช  ศุภะพิชน์                         ต าแหน่ง : นักวิชาการช านาญการพเิศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904590            โทรสาร : 02 -  5904584                
    E-mail : suppich_2@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน  กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข กลุม่บริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ  
กรมอนามัย  02-5904336 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์    ต าแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904334   โทรสาร : 02-5904339    
   E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวัยเรยีน  ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
2. นางสาวสุรียร์ัตน์ พิพัฒน์จารุกติติ์        ต าแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904336    โทรสาร : 02-5904339                       
    E-mail : sureerat.pi@anamai.mail.go.th 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
3. นางสาวขนิษฐา  ระโหฐาน                ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5904590     โทรสาร : 02 -  5904584                
    E-mail :got_achi@hotmail.com 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยกีิจกรรมทางกายวัยรุ่นและวัยเรียน กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
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ภาคผนวก 

ตัวช้ีวัด ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
แบบสรุปผลรายงานกิจกรรมส่งเสริมเด็กวัยเรียนสมส่วน 

ล าดับ ผลการด าเนินงาน 

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

(ชื่อแผนงาน) 
ระดับอ าเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน   
2.การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเร่ิมอ้วนและอว้น   

  2.2 เด็กผอม    

  2.3 เด็กเต้ีย   
2.กิจกรรมส าคัญ/กระบวนการด าเนินงาน : ระดับจังหวดัและระดับอ าเภอ 

กระบวนการ กิจกรรมส าคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดีสมส่วน   
2.แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 
  2.1 เด็กเร่ิมอ้วนและอว้น   

  2.2 เด็กผอม    

  2.3 เด็กเต้ีย   
 

2. กิจกรรมรณรงค์และสื่อสารในพ้ืนที่ 
1.ดื่มนมจืดยืดความสูง 
   จ านวน…………………….…….ครั้ง   จ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง   
   จ านวนนักเรียน………………………………….คน  
2.กิจกรรมทางกาย กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก 
   จ านวน…………………….…….ครั้ง   จ านวนโรงเรียน……………………….แห่ง   
   จ านวนนักเรียน………………………………….คน 

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

จ านวนนกัเรียนทั้งหมดในพื้นที่ 
(คน) 

จ านวนนกัเรียนที่ได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
(คน) 

ความครอบคลุม  
(ร้อยละ) 

   
2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

สูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เต้ีย 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
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ล าดับ ผลการด าเนินงาน 

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

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

    
   3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

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

    
   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

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

    
   3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์ส่วนสูง (H/A) ) 

ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.60) ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.61) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

     
4. 
 

จ านวนโรงเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในพื้นที่ (แห่ง) 

ประถมศึกษา  
ประถมศึกษาขยายโอกาส   

5. 1.จ านวนโรงเรียนมีการคดักรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง  obesity  sign..........................แห่ง 
  พบเด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง*…………………..คน 
2.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง (จากข้อ1.)*ได้รับการส่งต่อสถานบริการสาธารณสุขจ านวน..........................คน (ระบุรายละเอียด) 

รพศ./รพท. 
(คน) 

รพช. 
(คน) 

รพ.สต. 
(คน) 

คลินิก DPAC 
(คน) 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 7. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
ค านิยาม เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1ในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น 
โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและรอคอยได้ มี
น้ าใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าท าผิด หรือยอมรับผิด พร้อมท่ีจะพัฒนาตนไปสู่ความส าเร็จ โดยมี
ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมท าให้ตนเองเกิดความสุข 
โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนที่บ่งบอกว่าเด็กมี
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑป์กติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์เด็กอายุ  6-11 ปี (ฉบับย่อ) 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70  
วัตถุประสงค์ 1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย 

2. เป็นแนวทางไนการวางแผนพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า  ( ส า ธิ ต แ ล ะ ร า ช ภั ฏ )  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู การส ารวจ 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2564 , 

2569, 2574, และ 2579 (ส ารวจทุก 5 ปี) 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างที่มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ     

      สูงกว่า 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนเด็กนักเรียนไทยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในปีท่ีส ารวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

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

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

- - - ร้อยละ 70 
ปี 2563 : 

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

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

- - - ร้อยละ 70 
. 
วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย 
เอกสารสนับสนุน :   รายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2559 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์

ปกติหรือสูงกว่า 

ร้อยละ 79.9   
(13 จังหวัด) 

- 77.1 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพทิักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกลู 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-2488900 ต่อ 70902, 70305   
    โทรศัพท์มือถือ : 081-8605945 
    โทรสาร : 02 - 2488903  E-mail : ampornbenja@yahoo.com 
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์         นายแพทย์ช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2488900 ต่อ70390       โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981 
   โทรสาร : 02 - 6402034 E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสขุภาพจิต 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง)  

สถาบันราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์          นายแพทย์ช านาญการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2488900 ต่อ 70390  โทรศัพท์มือถอื :  086-7889981 
   โทรสาร : 02 - 6402034       E-mail :janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสขุภาพจิต 
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  แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 5. รอ้ยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

สถานการณ ์
ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกายปกติรายเดือน 

ภาพรวมของประเทศ จากข้อมูลของ Health data center ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนตุลาคม 
2560 พบว่า แนวโน้มของค่าดัชนีมวลกายเพ่ิมสูงขึ้นไม่มากนักคือประมาณร้อยละ 0.1 รายละเอียดตาม
แผนภูมิแท่งที่ 1 และเมื่อพิจาณาผลดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายกาย
ปกติ รายเขตสุขภาพตั้งแต่ปี 2557-2560 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายของประชากรวัย
ท างานอายุ 30-44 ปี ลดลง คือ เขตสุขภาพที่ 1 , 5 , 6 , 10 และ 12 แต่มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากปี 2559 แล้วสูงขึ้นในปี 2560 คือ เขตสุขภาพที่ 2 (เพ่ิมขึ้นจาก 45.13 เป็น 46.04)  เขตสุขภาพที่ 3 
(เพ่ิมขึ้นจาก 49.09 เป็น 50.92) เขตสุขภาพที่ 4 (เพ่ิมขึ้นจาก 52.78 เป็น 53.52) เขตสุขภาพที่ 7 (เพ่ิมขึ้น
จาก 55.71 เป็น 55.93) เขตสุขภาพที่ 8 (เพ่ิมขึ้นจาก 55.16 เป็น 53.67) เขตสุขภาพที่ 9 (เพ่ิมข้ึนจาก 
50.50 เป็น 53.66) เขตสุขภาพที่ 11 (เพ่ิมขึ้นจาก 47.02 เป็น 47.13) รายละเอียดตามแผนภูมิแท่งที่ 2 
 

แผนภูมิแท่งที่ 1  ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปีมีดัชนีมวลกายกายปกติ                 
                      ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 

 

 

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center   

ข้อมูลเดือนตุลาคม เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

 

 

เป้าหมายร้อยละ 54 ร้อยละ 
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แผนภูมิแท่งที่ 2 ผลค่าดัชนีมวลกายของประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปีมีดัชนีมวลกายกายปกติ                      
                     ปี 2557-2560 

ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center  

ข้อมูลปี 2560 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน
ประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีคา่ดัชนีมวล
กายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) 
ร้อยละของประชาชนวัย
ท างานอายุ 30-44  ปีมีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ

การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ มีบทบาท
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของประชาชน
วัยท างาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 
2.พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกต ิ
3.มีการด าเนินงานตามประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยท างานมีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ

ประชาชนวัยท างานอายุ 
30-44 ปีมีค่าดัชนีมวล
กายปกต ิร้อยละ 55 

ร้อยละ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
4.มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่าดัชนีมวล
กายระดับพื้นท่ี 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคโ์ดยชุมชนมสี่วน
ร่วม/สถานประกอบการ โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน
ประกอบการ โรงงาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
และมีนวตักรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 
1 เรื่อง 

การด าเนินงานส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพงึประสงค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
รูปแบบและมีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง 

จังหวัดมีรูปแบบการด าเนินงาน
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโ์ดยชุมชนมสี่วนร่วม/
สถานประกอบการ  โรงงาน 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ
และมีนวตักรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

1. จังหวัดมรีูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโ์ดยชุมชนมสี่วน
ร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 รูปแบบ 
2. มีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 

 
 

ตัวชี้ วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ ๓๐-๔๔ ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ          
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ    มีบทบาท
หน้าท่ีในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกต ิ
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ดูแนวโน้มของค่าดัชนีมวลกาย
ระดับพื้นท่ี เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานในจังหวัด 
 

- พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการติดตาม
ประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างาน มีค่าดัชนี
มวลกายปกต ิ
- จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม/สถานประกอบการ  
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
รูปแบบ 

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

- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่า
ดัชนีมวลกายระดับพื้นท่ี 
- ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 

 

มาตรการที่ใช้ในการด าเนินงานปี 2560 และ 2561 คือ PIRAB   

ปี 2560 มาตรการส าคัญ (PIRAB)  :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P: 1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย (ภายในกระทรวงสาธารณสุข: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
กรมแพทย์,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,กรมควบคุมโรค,ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงที่
เกี่ยวข้อง: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ,กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ, 
กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพาณิชย์) 
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    2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ คือ ศูนย์อนามัยในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับ
พ้ืนที ่และสร้างผู้น าสุขภาพ (Health Leader) 
I:  1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพ่ือส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  

2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพ่ือ
จดัท าฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ด าเนินการ
ในจังหวัดน าร่อง 4 จังหวัด) 
R: พ้ืนที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เข้าถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เข้าสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health) 
A: สื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ผ่าน  line, Infographic  ส าหรับ 
Ground war สื่อสารโดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher) ผู้น าด้านสุขภาพ (health leader) 
ช่วยกระจายความรู้พฤติกรรมที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมี
สุขภาพดี 
B: 1. พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพทั้งในหน่วยงานสาธารณสุข สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นพ่ีเลี้ยงหรือครู ก ไปขยายผลอบรมผู้น าสุขภาพหรือแกนน าพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ เพ่ือให้คนไทยหุ่นดี สุขภาพดี 
   2. สร้างเสริมศักยภาพผู้น าสุขภาพ (health leader) เพ่ือไปกระตุ้นชี้น า ให้ประชาชนวัยท างานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์และสร้างโอกาสให้เกิดข้อตกลง/วัฒนธรรมองค์กรหรือนโยบายสาธารณะ 3 ด้านในพ้ืนที่  
หรือองค์กร 

ปี 2561 มาตรการส าคัญ (PIRAB)  :  
(P = Partnership , I=Investment, R= Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity) 
P:  1. กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(Healthy eating, Active living, Environmental health) ได้แก่ : กระทรวงแรงงาน, กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข  
    2. กรมอนามัยร่วมกับเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ คือ สถานประกอบการ โรงงาน ในการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนวัยท างาน 
I:  1. ประสานแหล่งเงินทุน (สสส./สปสช./กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/เทศบาล อปท./
เอกชน/ชุมชน) เพ่ือส่งเสริมประชาชนวัยท างานให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์  

2. กรมอนามัยลงทุนพัฒนาโมเดลระบบเฝ้าระวังด้านพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยท างานเพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ KISS ในการเชื่อมโยงกับระบบ HDC (ขยายผล
จาก ปี 2560 โดยปี 2561 จะด าเนินการศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด) 
R: 1. พ้ืนที่มีความสามารถในการควบคุม ก ากับให้กลุ่มเป้าหมายได้ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการ
เข้าถึงอาหารสุขภาพ (Healthy eating)/การด าเนินชีวิตประจ าวันที่กระฉับกระเฉง (Active living) /และการ
เข้าสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (Environmental health) 
   2. ส่วนกลางมีการเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของประชาชนวัย
ท างาน ศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัด 
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A: สื่อสารความรู้รอบด้านสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ด้าน ผ่านสื่อสาธารณะวงกว้าง TV/ line/ 
Facebook/ Youtube/ วิทยุ/ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยใช้ คลิปวีดีโอ Infographic ส าหรับ Ground war สื่อสาร
โดยสื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (coacher) ผู้น าด้านสุขภาพ (health leder) ช่วยกระจายความรู้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จนดูแล ควบคุมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องจนมีดัชนีมวลกายปกติและมีสุขภาพดี 
B: แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และการด าเนินงานพัฒนานโยบาย
สาธารณะ  (Healthy eating, Active living, Environmental health) ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย ส านักโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 
นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ส านัก/กอง              
ส านักโภชนาการ 

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

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

วิภาศรี  สุวรรณผล ต าแหน่ง  นักโภชนาการ
ปฏิบัติการ 
ส านัก/กอง   
ส านักโภชนาการ 

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

1. การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานร้อยละของ
ประชาชนวัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีคา่ดัชนีมวล
กายปกติผ่าน
คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.) 
2. จังหวดัมรีูปแบบการ
ด าเนนิงานส่งเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงคโ์ดยชุมชนมีสว่น
ร่วม อย่างนอ้ยจังหวดัละ 
1 รูปแบบและมนีวัตกรรม
ชุมชน/องค์กร อยา่งน้อย
จังหวัดละ 1 เรื่อง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion Prevention&Protection Excellence 

(ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 10.ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

ค านิยาม วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน  ที่มารับ
บริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกายปกต ิหมายถึง น้ าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-
22.9 กก./ตรม. โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) หมายถึง  

1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อใหป้ระชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

2. มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

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

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนวัยท างานมีสุขภาพด ี
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนวัยท างานทุกคน โดยวัดผลที่อายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน - 44  ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS, HosXP 

PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู Health data center (HDC) 
รายการข้อมลู 1 A= จ านวนประชากรวยัท างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน     

ทีม่ีดัชนีมวลกายปกติที่ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงท้ังหมด 
รายการข้อมลู 2 B= จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน     

ที่ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ตามรอบการตรวจราชการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 3                                         

(ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน) 
เกณฑ์การประเมิน ปี 2561     

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ    
มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อย
ละของประชาชนวัยท างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่าดัชนี
มวลกายระดับพื้นท่ี เพื่อวาง

- พชอ.มีแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลในประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยท างาน มี
ค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
- จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม/สถาน

- มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นเพื่อให้ประชาชนวัย
ท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
- เยี่ยมเสริมพลังและติดตาม
ผลการด าเนินงานในระดับ
พื้นที ่
- มีนวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง 
 

- วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่าดัชนี
มวลกายระดับพื้นท่ี 
- ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 
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แผนการด าเนินงานในจังหวัด ประกอบการ โรงงาน อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 รูปแบบ 

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

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

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

 

วิธีการประเมินผล :  การตรวจราชการแต่ละจังหวัดและนิเทศศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่า
เป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1.โรคอ้วนลงพุง 7.ออกก าลังกายในคนอ้วน 

2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง 8. แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ี
พึงประสงค์ของวัยท างานส าหรบัผูน้ าสุขภาพ 
(Health leader) 

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

สุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหนา้ใส 11. ออกก าลังกายในวัยท างาน 
6. ประชุมไดผ้ล คนไดสุ้ขภาพ 12. การเดินนีไ้ซร้ ไม่ใช่ธรรมดา 

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

 
รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  
2557 2558 2559 2560 

วัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกาย
ปกติ ร้อยละ 
54.08 

ร้อยละ 54.75 
(ปชก. 
7.8 

ลา้นคน) 

52.54  
(ปชก.  

5.7 ลา้น
คน) 

54.08 
(ปชก. 10  
ลา้นคน  

ณ 9 ก.ย.59) 
51.44 

(ปชก. 10  
ลา้นคน 

ณ 8 ต.ค.59) 

51.80 
(ปชก. 6.7 

ลา้นคน        
ณ 25 ก.ย.

60) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอตุสาหกลุ      ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2590-4328         โทรศัพท์มือถือ : 08-1421-1411 
   โทรสาร : 02-5904339                      E-mail : napavkul@gmail.com/    



337 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
 

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

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน  กรมอนามัย  (ผ่านระบบ KISS) 
 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล              กลุ่ม/ฝ่ายงานทีส่ังกัด  ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-2590-4307 โทรศัพท์มือถือ : 09-8263-9591 
    โทรสาร : 02-5904339              E-mail :wipasri.s@anamai.mail.go.th.com                                                                          
2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กลุม่/ฝา่ยงานที่สังกัด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-25904413   โทรศัพท์มือถือ : 08-6332-3600 
    โทรสาร : 02-5904584              E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th  
 

 
 
 
 

 



338 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 6. ร้อยละของ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ) 
สถานการณ ์

สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุพบว่า
ปัจจุบันประเทศไทย มีประชากร 64.5 ล้านคน มีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 11.48 ล้านคน       
คิดเป็น 17.36 % ของประชากรรวม (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล , มิเตอร์ประเทศ
ไทย Thailandometers, 13 พฤศจิกายน 2560.) โดยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรของประเทศ
ไทยที่ผ่านมา พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ โดยอัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด และคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ 20 (14.4 
ล้านคน) นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

ข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ จากผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2559 พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ
การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ โดยร้อยละ 80.12ได้รับการคัดกรอง ADL ร้อยละ 40.22 ได้รับคัดกรองโรค
และปัญหาส าคัญ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ฟัน สายตา และ ร้อยละ 26.87 ได้รับการคัดกรอง Geriatric 
Syndromes และผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557 จากอัตรา
ความชุกของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม (ด้วยการประเมิน MMSE) คือร้อยละ 8.1 อัตราความชุก
ของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม เท่ากับร้อยละ 25.7 (ประเมินด้วย Time get and go test) และ 
ร้อยละ 88.6 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน (ไม่มีข้อจ ากัดในการ
ท ากิจวัตรฯพ้ืนฐาน ในส่วนของระบบการจัดบริการสุขภาพพบว่า มีการน าร่องด าเนินการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แห่ง ของ 12 เขตสุขภาพ  

ในด้านปัญหาด้านสังคมพบว่าอัตราการพ่ึงพิงของประชากรสูงอายุต่อคนวัยท างานของประเทศไทย 
เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็น 14.3 และโดยการคาดการณ์พบว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 17.6 ในปี พ.ศ.2553 
และ 24.6 ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งแบ่งผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเอง พบว่า มีผู้สูงอายุที่ดูแล
ตนเองได้ 85.3% (5.97 ล้านคน) ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บางส่วน 13.8% (960,000 คน) และ ผู้สูงอายุ
ที่ดูแลตนเองไม่ได้เลย0.9% (63,000 คน) 

จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์ปัญหาที่มีจ านวนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุก็จะมีโรคที่เกิด
จากความเสื่อมอันเนื่องมาจากความชรามากขึ้น ประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญให้มากได้แล้วว่า การดูแล
รักษาฟ้ืนฟูควรมีความแตกต่างจากผู้ป่วยวัยอ่ืนๆ อาทิ ลักษณะทางคลินิก ปัญหาการแปรผลและความ
เหมาะสมในการส ารวจทางห้องปฏิบัติการตลอดจนการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแตกต่างและซับซ้อนจาก
ผู้ป่วยวัยอ่ืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สมควรได้รับการดูแลรักษาที่เป็นเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเหมาะสม ปลดเปลื้องปัญหาการได้รับการดูแล
สุขภาพที่ซ้ าซ้อนจนอาจเป็นผลเสียต่อตัวผู้สูงอายุในที่สุด กรมการแพทย์ โดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นด าเนินการตามยุทธศาสตร์การบูรณาการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการแปลงแผน
ผู้สูงอายุ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ประสานกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ อย่างตรงประเด็น ถูกต้องเหมาะสม และได้มาตรฐานตามหลักสากลอันจะเกิด
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ผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ควรให้ความส าคัญอย่างวัยสูงอายุ ที่ประเทศต้องมีระบบที่ดีรองรับ
ตั้งแต่ปัจจุบันสืบไปจนถึงอนาคต 
    

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การให้บริการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผู้สูงอายุ 
2. การบริหารจัดการข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือการดูแล  
3. การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละระดับ 
4. การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ยาวนานที่สุด ตามศักยภาพ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การให้บริการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ในผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 60 ของผูสู้งอายุท่ี
ได้รับการคัดกรอง/ประเมิน
สุขภาพ (ด าเนินการครบถ้วน
ทุกประเด็นและยอดคัดกรอง
สะสม)  

- รพ.สต. คัดกรอง BGS (Basic 
Geriatric Screening) 
- รพช.ขึ้นไป ประเมินด้วย GA 
(Geriatric Assessment) 
1. คัดกรองปัญหาส าคัญและ
โรคที่พบบ่อยในผูสู้งอาย ุได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ความเสีย่งโรคหัวใจและหลอด
เลือดสมอง สุขภาพช่องปาก  
สุขภาวะทางตา  
1.1 คัดกรองกลุ่ม Geriatric 
Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพ
สมอง ภาวะซมึเศรา้ ข้อเข่า
เสื่อม ภาวะหกลม้ การกลั้น
ปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ 
ปัญหาการนอน 
1.2 ประเมินสมรรถนะ
ผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ 
การประเมินความสามารถใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน 
(Activity of Daily Living: 
ADL) , การประเมิน/คัดกรอง
ผู้สูงอายุท่ีต้องได้รับการดูแล
ระยะยาว  

-รพ.สต. มีการตรวจคัด
กรองเบื้องต้นด้วย BGS. 
- รพช ขึ้นไป มีการประเมิน 
GA ผู้สูงอายุ (ท่ีกรองด้วย 
BGS แล้วเสีย่ง)   
- สสจ.มีข้อมลู Coverage 
ของการตรวจคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นฐานจังหวัด  
- เขตมีข้อมูล Coverage 
ของการตรวจคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
เป็นฐานเขต 

ฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพื่อการวางแผน
แก้ไขปัญหาสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับขนาด ความ
รุนแรง และความส าคัญที่
แตกต่างตามบริบทของพื้นที ่

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การบริหารจัดการข้อมลูสถานะสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือการดูแล 
2.1 สถานะ และสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
สมองเสื่อมในพ้ืนท่ี 

- รพ.สต. มีการตรวจคดักรอง
ความเสีย่งภาวะสมองเสื่อม
เบื้องต้นด้วย AMT (ตาม
แนวทาง BGS ในคู่มือคัดกรอง/
ประเมินผูสู้งอายุ) 
- รพช. ขึ้นไป มีการประเมิน
ภาวะสมองด้วย MMSE  (ตาม
แนวทาง GA ในคู่มือคัดกรอง/

- สสจ.มีข้อมลูร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
สมองเสื่อม ของแตล่ะ
สถานพยาบาลทุกระดบั 
เป็นฐานข้อมูลจังหวัด  
- เขตมีข้อมูลร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
สมองเสื่อม ของแตล่ะ

การวางแผนดูแลรักษา รวมถึง
การจัดบริการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาสุขภาพด้านภาวะ
สมองเสื่อมของผูสู้งอายุใน
พื้นที ่
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเมินผูสู้งอายุ) (ที่กรองด้วย 
AMT แล้วเสีย่ง)   

จังหวัด เป็นฐานข้อมูลเขต 

2.2 สถานะ และสภาพ
ปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
หกล้มในพื้นที ่

- รพ.สต.และ รพช.ขึ้นไป มีการ
ประเมินความเสี่ยงภาวะหกลม้
เบื้องต้นด้วย Time get and 
go test (ตามแนวทางในคู่มือ
คัดกรอง/ประเมินผูสู้งอายุ ปี 
2557) 
 

- สสจ.มีข้อมลูร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
หกล้ม ของแต่ละ
สถานพยาบาลทุกระดบั 
เป็นฐานข้อมูลจังหวัด  
- เขตมีข้อมูลร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะ
หกล้ม ของแต่ละจังหวัด 
เป็นฐานข้อมูลเขต 

การวางแผนดูแลรักษา รวมถึง
การจัดบริการให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาสุขภาพด้านภาวะ
หกล้มของผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การจัดบรกิารสขุภาพผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่ละระดบั 

มีการด าเนินการจดับริการ
สุขภาพผูสู้งอายุใน
สถานพยาบาล 

- รพช. และ รพท./รพศ. มีการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ และคูม่ือ
แนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
กรมการแพทย ์

รพท./รพศ = 1 แห่ง  
และ รพช. อย่างน้อย 1 
แห่ง (ต่อจังหวัด)  
ด าเนินการตามเกณฑ์ และ
คู่มือแนวทางการจัดบริการ
สุขภาพผูสู้งอายุในสถาน
บริการสุขภาพ กรมการ
แพทย ์

- การจัดระบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานพยาบาลแต่
ละระดับ ท่ีผูสู้งอายุสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 
- การป้องกันและแก้ไขปญัหา
สุขภาพผูสู้งอายุท่ีตรงประเด็น
ที่ตรวจคัดกรอง และตรวจ
วินิจฉัยพบ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4. การสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ยาวนานที่สุด ตามศักยภาพ 

ร้อยละของผูสู้งอายุท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในการท ากิจวัตรประจ าวัน
พื้นฐาน เพิ่มขึ้น หรือคงที่เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

- กลุ่มผูสู้งอายุทีไดร้ับการคดั
กรองแล้วพบว่า 
ปกติ : ได้รบัการใหสุ้ขศึกษา 
การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค  
เสี่ยง : ได้รับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และป้องกัน
ความเสีย่งต่อโรคในระยะ
รุนแรง 

- สถานพยาบาล (รพ.สต. 
และ รพช.ขึ้นไป) มีแผนการ
ด าเนินการใหสุ้ขศึกษา การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค รายคน 
- จังหวัดรวบรวมข้อมลูใน
ภาพของอ าเภอและสรุปเป็น
ภาพจังหวัด 
- เขต รวบรวมข้อมลูแยก
รายจังหวัด และสรุปรายเขต 

ผู้สูงอายุกลุ่มที่ปกต/ิเสี่ยง 
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 
รวมทั้งมีทักษะกายใจที่ด ี

 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ) (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template)) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

มีแผนการด าเนินการในพ้ืนท่ี
ตามแนวทางการตรวจราชการ 
1 - 4 
 

- เริ่มด าเนินการคดักรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
ครบถ้วนทุกประเด็น  
- เตรียมการจัดบริการใน
สถานพยาบาลตามเกณฑ์คู่มือ

- ด าเนินการคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
ครบถ้วนทุกประเด็น ร้อยละ 
60 (ยอดสะสม) 
- เริ่มให้บริการหน่วยบริการ

- ได้สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุครบถ้วน และ
ทราบข้อมูลร้อยละของ
ปัญหากลุม่อาการผู้สูงอายุ
และสมรรถนะ ตาม
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
แนวทางการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ 
กรมการแพทย์  

สุขภาพผูสู้งอายุ
สถานพยาบาลแต่ละระดับ 
(มียอดผูร้ับบริการ) 

ประเด็นในแนวทางการ
ตรวจราชการที่ 2,4 
- มีหน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอาย/ุคลินิกผู้สูงอาย:ุ
รพท./รพศ. = 1 แห่ง  
และ รพช. อย่างน้อย 1 
แห่ง (ต่อจังหวัด)  
ด าเนินการตามเกณฑ์ และ
คู่มือแนวทางการ
จัดบริการสุขภาพผูสู้งอายุ
ในสถานบริการสุขภาพ 
กรมการแพทย ์

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นายแพทย์ประพันธ์  
พงศ์คณิตานนท์  
 

ผู้อ านวยการ สถาบันเวช
ศาสตร์  สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผูสู้งอาย ุ 
กรมการแพทย์ 

โทร. 02 591 8277   
มือถือ 086-7765187   
Email: drprapun@yahoo.com 

ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
(ระดับหน่วยงาน) 

นางสาวปิยะนุช ชัสวัสดิ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
สถาบันเวชศาสตร์  สมเดจ็
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ
ผู้สูงอาย ุกรมการแพทย์ 

โทร. 2 591 8277  
มือถือ : 087 0904560 
Email: piyanut.igm@hotmail.com 

ผู้รับผิดอบโครงการ/
รายงาน (ระดับ
หน่วยงาน) 

 
 
 
 

mailto:drprapun@yahoo.com
mailto:piyanut.igm@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที ่ 4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
ลักษณะ เชิงคุณภาพ (ระดับความส าเร็จ) และ เชิงปริมาณ (ร้อยละ,อัตราส่วน,จ านวน)  
ระดับการแสดงผล จังหวัด : สสจ./ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต. 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของ Healthy Ageing (ด้านสุขภาพ) 
ค านิยาม  ผู้สูงอายุ หมายความตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ

ตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
 Healthy Ageing หมายถึง การเป็น ผู้สูงอายุที่ปราศจากโรค และรวมถึงการมี

ความสามารถในการใช้ร่างกาย สรีรวิทยา จิตใจ และสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการชรา
ที่เกิดขึ้น ให้ท างานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในที่นี่หมายความถึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการ
ด ารงชีวิตตามปกติ สามารถสร้างประโยชน์ในกับชุมชนและสังคม (ที่มา: WHO, ACTIVE AGEING: 
A POLICY FRAMEWORK, 2002) และสามารถประเมิน Healthy Ageing ด้วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี้ (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 

โดยสามารถอธิบายแต่ละองค์ประกอบของ  Healthy ageing ได้ดังนี:้ 
1. A comprehensive assessment of resources หมายความถึง การมีสถานะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ซึ่งจะไดจ้ากการคัดกรอง/ประเมิน (ด าเนินการตามแบบคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุรายละเอียดการคัดกรอง/ประเมิน ด้วยแนวทาง “คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ” 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557) ในประเด็น  
1.1 คัดกรองปัญหาส าคัญและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุขภาพช่องปาก สุขภาวะทางตา  
1.2 คัดกรองกลุ่ม Geriatric Syndromes ได้แก่ สมรรถภาพสมอง ภาวะซึมเศร้า ข้อเข่า

เสื่อม ภาวะหกล้ม การกลั้นปัสสาวะ ภาวะโภชนาการ ปัญหาการนอน 
1.3 ประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อการดูแล ได้แก่ การประเมินความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวัน (Activity of Daily Living: ADL) การประเมิน/คัดกรองผู้สูงอายุที่
ต้องได้รับการดูแลระยะยาว  

2. Cognitive and functional capacities หมายความถึง สมรรถภาพสมองและการท างาน
ของร่างกาย  

3. Diseases and complaints หมายถึงโรคและความเจ็บป่วยทีเ่ป็นปัญหาส าคัญในผู้สูงอายุ ที่
เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดผลกระทบในวงกว้าง และเป็นภาระ (Burden) 

4. Limitations and disability หมายความถึง ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน
พื้นฐาน (Activities of daily living: ADL) 
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เกณฑ์เป้าหมาย : ด าเนินการตามข้อ 1 – 5 ตามเกณฑ์ และองค์ประกอบต่อไปน้ี 
ข้อ องค์ประกอบ ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
1 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีได้รับ

การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ 
(ด าเนินการครบทุกประเด็น 

และยอดคัดกรองสะสม) 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ 
ครอบคลมุ 100 

(สะสม) 
2 ร้อยละของผูสู้งอายุที่มีความ

เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม  
(ประเมินด้วย MMSE หลังจากคัด

กรอง AMT แล้วเสี่ยง) 

มีสถานะผู้สูงอายุ
ที่มีความเสี่ยง

ภาวะสมองเสื่อม   

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

61 

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

62 

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

63 

3 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีความ
เสี่ยงภาวะหกลม้  

(ประเมินด้วย Time get and 
go test) 

มีสถานะผู้สูงอายุ
ที่มีความเสี่ยง
ภาวะหกล้ม 

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

61 

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

62 

น้อยลง หรือคงที่ 
เมื่อเทียบกับปี 

63 

4 ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในการท า

กิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน 

เพิ่มขึ้นหรือคงที ่
จากปี 60 

เพิ่มขึ้นหรือคงที ่
จากปี 61 

เพิ่มขึ้นหรือคงที ่
จากปี 62 

เพิ่มขึ้นหรือคงที ่
จากปี 63 

5 มีการด าเนินจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสถานบริการ
สุขภาพ (ระดับจังหวัด) 

-รพท./รพศ. =  
1 แห่ง และ 

 - รพช. อย่าง
น้อย 1 แห่ง 

-รพท./รพศ. =  
1 แห่ง และ 

-รพช. อย่างน้อย 
25 % 

-รพท./รพศ.  = 
1 แห่ง และ 

-รพช. อย่างน้อย 
50 % 

-รพท./รพศ.  = 
1 แห่ง และ 

-รพช. อย่างน้อย 
75 % 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ เพื่อมีข้อมูลสถานะสุขภาพผู้สูงอายุท่ีเป็น
ระบบ ติดตามได้ แม่นย า ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2. เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับบริการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา และฟื้นฟู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและตรงกบัสภาพปญัหาของผู้สูงอาย ุ
3. เพื่อน าไปสูผ่ลที่คาดหวัง คือช่วยลดภาระความหลากหลายและซ้ าซอ้นด้านค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของผูสู้งอายุ (Elderly Health Expenditure) ของประเทศในอนาคต 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป)  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู มีช่องทางการด าเนินการ หลากหลาย ดังน้ี 
1. บันทึกข้อมูลในระบบคดักรอง/ประเมินสุขภาพผูสู้งอายุ Aging health data 
2. ระบบการคีย์ผลรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม ในรหัส special pp (กยผ.) 
3. ระบบรายงาน Health data center report (ข้อมูลสรุปจาก 43 แฟ้ม) 
4. การจัดเก็บด้วยระบบ Manual (เก็บเป็นข้อมูลดิบ) 
5. อื่นๆ ตามศักยภาพและความจ าเปน็ของเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ 

แหล่งข้อมลู จากการด าเนินการตามวิธีการจัดเก็บข้อมูล 1-5 โดย 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. รพท./รพศ./ รพช.  
3. รพ.สต.  

รายการข้อมลู 1 เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความส าเรจ็/การด าเนินการตามเกณฑ ์
รายการข้อมลู 2 เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความส าเรจ็/การด าเนินการตามเกณฑ ์



344 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ วัดด้วยระดับความส าเรจ็/การด าเนินการตามเกณฑ ์
ระยะเวลาประเมินผล ดูผลลัพธ์สดุท้ายในต้นไตรมาสที่ 4  
เกณฑ์การประเมิน : 
จังหวัด: ด าเนินการตามเกณฑ์เป้าหมาย ข้อ 1 – 5 (ครบทกุข้อ) 

วิธีการประเมินผล :  - เขต/ สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเช่ือมโยงของนโยบาย เพื่อ
แปลงสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลสรุปรวม (Summary data) ผ่านช่องทางระบบ
ฐานข้อมูลของกระทรวงฯ ได้แก่ ระบบ 43 แฟ้ม, Health data center report ฯ 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองและติดตามการด าเนินการ
ได้ในภาพรวม (รายอ าเภอ รายต าบล รายสถานพยาบาล)  และหน่วยงานบริการ (รพศ/รพท./ 
รพช. และ รพ.สต.) ติดตามสถานะสุขภาพผู้สูงอายุรายคนได้โดยละเอียด ด้วยระบบคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ซึ่ง “ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 
Aging health data เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยประมวล/แปรผลค่าคะแนนดิบ/การตอบข้อค าถาม
ของผู้สูงอายุ จากการด าเนินการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ซ่ึงจะมีความสะดวกต่อ
ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ” โปรแกรมน้ีถูกพัฒนาขึ้น โดยมี
สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
(ข้อเท็จจริง: ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data ไม่ใช่ระบบที่ใช้
ส าหรับส่งรายงานภาพรวม ไม่ใช่โปรแกรมช่วยในการท าวิจัย ไม่ได้เป็นการให้พื้นที่บันทึกข้อมูลเพื่อ
ตอบโจทย์ตัวช้ีวัดหน่วยงานใดๆของกรม หรือมิได้เจตนาที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ
ประชาชนใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง กรุณาสื่อสารวัตถุประสงค์โปรแกรมแก่บุคลากรในพื้นที่ให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการท างานภาพรวมของบุคลากร ตลอดจนประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักส าคัญ) 

เอกสาร/เครื่องมือ
สนับสนนุ :  

1. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 
3. คู่มือการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2557 ฉบับบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข 
4. แบบฟอร์ม (One Page) Basic Geriatric Screening: BGS และ Geriatric Screening:GA) 
5. ระบบคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ Aging health data 
6. คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

1. ร้อยละของผู้สูงอายุทีไ่ดร้ับการคดักรอง/ประเมินสุขภาพ (ที่มา: ผลการตรวจราชการ พ.ศ. 2559)  

รวมทั้งประเทศ/ 
เขตสุขภาพ  

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ

การคัดกรอง ADL 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การคัดกรองโรค
และปัญหาส าคัญ 

ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีได้รับ
การคัดกรอง Geriatric 

Syndromes 

รวมทั้งประเทศ  80.12 40.22 26.87 
2. อัตราความชุกของผูสู้งอายุที่มีความเสีย่งภาวะสมองเสื่อม (ด้วยการประเมนิ MMSE) ร้อยละ 8.1  
3. อัตราความชุกของผู้สูงอายุที่มคีวามเสีย่งภาวะหกล้ม (ประเมินดว้ย Time up and go test) 
ร้อยละ 25.7  
4. ร้อยละ 88.6 ของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท ากิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน (ไม่
มีข้อจ ากัดในการท ากิจวัตรฯ) 
5. มีการน าร่องด าเนินการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ใน 28 แห่ง ของ 
12 เขตสุขภาพ (สถาบันเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ  
(ท่ีมา 2,4  : การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557) 
(ท่ีมา 3: สถาบันเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ กรมการแพทย์, การศึกษารูปแบบการป้องกันภาวะหกล้ม
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ในผู้สูงอายุ, 2557) 

ผู้ให้ข้อมลูทางวชิาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์  
    ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตรส์มเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย ุ
    โทร. 02-0248487       Email: drprapun@yahoo.com 
2. นางสาวปิยะนุช ชัยสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    หน่วยงาน : สถาบันเวชศาสตรฯ์ผู้สูงอาย ุ
    โทร. 02 590 6255      Email: piyanut.igm@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  
3. สถาบันเวชศาสตรส์มเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย ุ

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ     รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์      
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357   โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334      
    โทรสาร : 02-9659851     E-mail : pattarawin@gmail.com  
2. นายปวิช  อภิปาลกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
     ส านักยุทธศาสตร์การแพทย ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906347    โทรศัพทม์ือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279             E-mail : eva634752@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

 

mailto:drprapun@yahoo.com
mailto:eva634752@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ  
 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 7. ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก   

สถานการณ ์
ข้อมูลจากการคาดประมาณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ ปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 

450,000 คน  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (New infection) 6,๕๐๐ ราย  เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การยุติปัญหา
เอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 1000 ราย และลดการเสียชีวิตราย
ใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 4000 ราย และลดทัศนคติการตีตราและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไม่
เกิน ร้อยละ 5.8 กลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น ในการด าเนินงาน คือ กลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ ชายมีเพศสัมพันธ์
กับชาย (MSM-TG) พนักงานบริการ (FSW) ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) และคู่ของกลุ่มประชากรหลัก  โดยใช้  
กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การท าให้ผู้ติดเชื้อทุกรายได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อ่ืน ซึ่งมาตรการที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)       
โดยเชื่อมระบบบริการ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการที่ต่อเนื่อง กรอบการติดตามงานในระดับหน่วยบริการ 
และพ้ืนที่ที่ส าคัญ คือ ความครอบคลุมของการได้รับบริการ ดังกล่าว  

มาตรการ Reach  การเข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)เชิงรุก      
เป็นมาตรการด่านแรกที่ส าคัญ เพ่ือหากลุ่มเป้าหมายให้พบ พาเข้ามาสู่ระบบบริการ ได้ตรวจเลือดและถ้าผล
เลือดบวกได้รับการรักษาต่อไป การด าเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุน
โลกด าเนินการในพ้ืนที่เร่งรัด 38 จังหวัด และในปี 2559 ได้ขยายพ้ืนที่การด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 77 
จังหวัดโดยได้รับงบประมาณจาก สปสช.  

 ผลการด าเนินงาน  ความความคลุมของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันฯเชิงรุก  
ปีงบประมาณ 2560 ความครอบคลุมของการ ยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ85)ภาพรวมประเทศ 
(รวมทุกแหล่งทุน) อยู่ที่ร้อยละ 42 ของจ านวนคาดประมาณกลุ่มประชากรหลัก (MSM-TG,SW,PWID) 
ทั้งหมดของประเทศ  และพบว่ากลุ่มประชากรที่เข้าถึงฯ ได้น้อยที่สุด คือ PWID ร้อยละ 22 ส่วน MSM -TG, 
SW ร้อยละ 51 และ32 ของจ านวนคาดประมาณประชากร ส าหรับในแต่ละเขต ความครอบคลุมการเข้าถึง
บริการฯ เป็นดังนี้  

 
 

ประเด็นปัญหา จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ในระดับพ้ืนที่  มีดังนี้  
1. การจัดบริการป้องกันฯ เชิงรุก  : หากลุ่มเป้าหมายไม่เจอ   

1.1) พ้ืนที่ยังขาดประสบการณ์ ทักษะในการจัดบริการเข้าถึงฯ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ทีไม่เคย
ด าเนินการภายใต้โครงการ GF มาก่อน ส่วนใหญ่ จะด าเนินการโดยโรงพยาบาล ซึ่งอาจจะยังขาด
ประสบการณ์ ในการก าหนดรูปแบบ กิจกรรม การเข้าถึงกลุ่มประชากรหลัก  
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- ไม่ได้จัดท าการส ารวจ หรือ Mapping จุดรวมตัวที่ขัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย และการ
วางแผนระดับพ้ืนที่ ก่อนที่จะก าหนดกิจกรรมบริการ  

- ไม่ได้ท าการค้นหาแกนน า เพ่ือการเข้าถึงผ่านตัวบุคคลด้วยรูปแบบเครือข่ายทางสังคม  
1.2) ศักยภาพของแกนน าไม่เพียงพอ  ต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็นกลไก ด าเนินการในการ

เข้าถึงฯ ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. การเตรียมความพร้อมของระบบการติดตามฯ   

2.1) ระบบข้อมูลการรายงาน : โปรแกรม RTCM ยังไม่เสถียร  , ความครอบคลุมของรายงานและ
คุณภาพของข้อมูล,บางพ้ืนที่ยังไม่ได้อบรมการใช้โปรแกรมฯ  

2.2) ผู้ปฏิบัติงานเอดส์ในพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ยังไม่ทราบเรื่อง  บางพ้ืนที่ถูกติดตาม บางพ้ืนทีไม่มีการ
ติดตามฯ   

2.3) ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนในวิธีคิดตัวชี้วัด ไม่ทราบว่าตัวหารคืออะไร  แหล่งข้อมูลไหน
ค านวณการประมาณมาอย่างไร  แบ่งเป้าหมายให้พ้ืนที่ระดับอ าเภออย่างไร      
3. การบริหารจัดการ 

3.1) ขาดการตั้งเป้ามายการเข้าถึงฯ ในภาพรวมของจังหวัด   
3.2) ไม่มีเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดบริการฯ ที่ส าคัญ จ าเป็น  เช่น การพัฒนา

ศักยภาพแกนน า , การอบรมการจัดท าข้อมูลรายงานจังหวัด ไม่มีงบฯ ด าเนินการ,โรงพยาบาลใช้งบด าเนินการ
กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้  

3.3) โครงการ สปสช. (200 ล้าน) งบฯ ได้รับล่าช้า ,พ้ืนที่ยังสับสน/ไม่ชัดเจนกับข้อตกลงว่า 
ต้องการผลงานและตัวชี้วัดใดที่จะแลกกับงวดเงิน ,การใช้จ่ายงบฯ ที่หน่วยบริการได้รับไม่สามารถน ามาใช้ใน
การด าเนินการตามกิจกรรมการให้บริการเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว  รวมถึงยังติดขัดเรื่อง
ระเบียบราชการอยู่  

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. กระบวนการ รูปแบบ การจัดบริการ  
2  ระบบข้อมูล และการติดตาม สนับสนุน 
3. กลไกการบริหารจัดการระดับจังหวัดในการสนับสนุน การจัดบริการฯให้กับหน่วยบริการ  
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. กระบวนการ รูปแบบการจัดบริการ 
เพื่อให้กลุ่มประชากรหลัก
ได้เข้าถึงบริการได้อย่าง
ครอบคลมุ  

1. สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมลู
การด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อ
วางแผนให้มีประสิทธิภาพ 

1. สรปุผลการด าเนินงาน และ
อุปสรรคทีผ่่านมา 

วิเคราะห์ช่องว่าง และมีแนว
ทางแก้ไข การด าเนินงานได้
เหมาะสม สอดคล้อง  

 2. จัดท าแผน และกลไกการ
ด าเนนิงาน ยุติปญัหาเอดส์ ตาม
มาตรการ RRTTR  
 หรือมีการจดัท าแผนงาน
โครงการเข้าถึงบรกิารป้องกันฯ 
เชิงรุก 

1. แผนการด าเนินงาน ยตุิ
ปัญหาเอดส์ จังหวัด ฯ   
- หรืออย่างน้อยมีแผนโครงการ
จัดบริการป้องกันฯ เชิงรุก ใน
กลุ่มประชากรหลัก ป้องกันฯ 
เชิงรุกในกลุ่มประชากรหลัก 
2. การประสานความร่วมมือ 
และจัดกลไกการท างานร่วมกัน 
(ประชุม /สื่อสาร)  
3. การสนับสนุนเชิงนโยบาย

มีแผนการขับเคลื่อน การยุติ
ปัญหาเอดส์จังหวัด โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงาน 
RRTTR ชัดเจน โดยมีฉันทา
มติจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
หรือแผนโครงการจดับริการ
เข้าถึงการป้องกันฯ ในกลุ่ม
ประชากรหลัก 
โดยมีการตั้งเป้าหมายที่
ชัดเจนในการเข้าถึงบริการฯ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ระดับจังหวดั  การขับเคลื่อน
ของกลไกประสานงานระดับ
จังหวัด (PCM) หรือ
คณะอนุกรรมการเอดส์จังหวัด 

แต่ละกลุ่มในภาพรวม 
จังหวัดร่วมกัน 

 3. จัดท าแผนการจดับริการ
ป้องกันฯ เชิงรุกในระดับ
ชุมชน  

1. การจดัท าแผนที่ชุมชน 
(Mapping) จุดรวมตัว  
- มีการด าเนินการ  
- รูปแบบวิธีการด าเนินงาน  
- มภีาคีที่เกี่ยวข้องร่วม
ด าเนินการ 
- มีการแจงนับกลุ่มประชากร
หลักและสรุปเป็นฉันทามติ 
จ านวนประชากรหลักท่ีพบจาก
การ Mapping 
๒. รูปแบบ วิธีการจดับริการ
ป้องกันฯ เชิงรุก มีความ
หลากหลาย  เหมาะสม 
- จังหวัดที่มี PWID  วิธีการ 
รูปแบบ ในการเข้าถึงบริการ 
3. การพัฒนาศักยภาพ แกนน า 
หรือผู้จดับริการป้องกันฯ เชิงรุก
๔. คุณภาพการด าเนินงาน 
- ประสิทธิผล ของแกนน า/ 
ผู้ให้บริการ 
ก. จ านวนคนท่ี (reach) 
สามารถเข้าสูร่ะบบบริการ 
(test) ได้มากน้อยเท่าใด 
ข. คนท่ี reach เป็นคนท่ีมีความ
เสี่ยง/ใช่กลุม่ที่เปน็กลุม่เป้าหมาย
การท างาน ตรวจเลือดแล้วบวก 

1. พื้นที่ จังหวัด หน่วย
บริการ ทราบจดุรวมตัวของ
แต่ละกลุ่มประชากร  ทราบ
จ านวนกลุ่มประชากรหลักท่ี
นับได้  
2. แผนการจัดบริการ ท่ี
สอดคล้องกับผลที่ได้จาก
Mapping   
3. รูปแบบวิธีการ จัดบริการ
เข้าถึง ที่หลากหลาย
เพียงพอและการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาสังคม   เช่น  
จัดกิกจรรมในชุมชน 
mobile ร่วมกับแกนน าภาค
ประชาสังคม ,การใช้แกนน า
เป็นกลไกระดับบุคคล
เครือข่ายทางสังคม การใช้ 
social Media.ในการเข้าถึง 
กลุ่ม PWID มีการหา
incentive เพิ่มบริการอื่นๆ 
๔. ผู้ปฏิบัตไิด้รับการ
เตรียมพร้อมในการ
ด าเนินงาน สัดส่วนของ
reach/test ประมาณ    
80 % และ infection rate 
ในแต่ละกลุ่มประชากร 
น่าจะใกล้เคยีงกับ 
Prevalence  ของประเทศ  
เช่น MSM ประมาณ ๙ % , 
FSW ประมาณ  2 % 
venue  เป็นต้น   

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒.  ระบบข้อมลู และการตดิตาม สนับสนุน 
เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นจริง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

1. มีระบบข้อมูลรายงาน และ
มีการตดิตาม วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานจากรายงาน   

1. การเตรียมความพร้อมในการ
ติดตามด้านระบบข้อมลู การจดั
อบรมการจดัท าข้อมูลรายงาน 
RTCM ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การตดิตามผลการรายงาน 
ทั้งความครอบคลมุ และการ

สรุปผลการด าเนินงาน และ
การวิเคราะหผ์ล ท่ีรวบรวม
จากรายงาน และ ลงพื้นที่ 
หรือผลการประชุมอย่าง
น้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2 ผู้ปฏิบัติวาน หน่วย
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ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
๓. การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานจากรายงาน  
4. ความเข้าใจในตัวช้ีวัด และ 
วิธีการคิด แหล่งข้อมลูตังตั้ง
ตัวหาร  

บริการในพื้นที่ ไดร้ับ
ค าแนะน า และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาระยะสั้น 
และระยะยาว 

 ๒. มีระบบตดิตามงานเชิง
คุณภาพ 
 

1. การจดัระบบ รูปแบบ กลไก 
การติดตาม 
- การติดตาม ลงพื้นที่ หน่วย
บริการ หรือ 
- การประชุมตดิตามงาน 
- การก าหนดประเด็นติดตาม 
- ทีมติดตาม/ ความถี ่
๒. การสรุปผลการติดตาม  

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุงเน้น 3.การบริหารจดัการ  
เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

1. การจดัการงบประมาณเน้น
โครงการ สปสช.  

1. ความทันเวลา ของการไดร้ับ
งบประมาณ 
๒. ปัญหาการจัดกลไก
ด าเนินงานภายใต้งบประมาณ 
สปสช. โรงพยาบาลภาคประชา
สังคม   
3.ระเบียบการใช้จ่าย 

การสนับสนุนงบประมาณ 
และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา 

 2. มีแหล่งทนุอ่ืนในการ
ด าเนินงาน 

การเช่ือมโยงงาน   และระบบ
ตดิตามระบบข้อมูลรายงาน 

การบูรณาการเชื่อมโยงให้
เป็นภาพรวมของจังหวัด 
พื้นที่  

 
 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template))   
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. มีแผนงานโครงการการ
เข้าถึงบริการ ป้องกันฯ เชิงรุก 
ที่ชัดเจน  
 - กลไก รูปแบบการจัดบริการ  
 - แผนการจัดท าแผนท่ีชุมชน
(Mapping )  
- การพัฒนาศักยภาพ การ
จัดท าข้อมูล และแผนการ
ติดตาม  
- ตั้งเป้าหมายการเข้าถึงบริการ
เป้องกันฯเชิงรุกภาพรวมจังหวัด  

1. จัดท า Mapping แล้ว ทราบ
ผลจดุรวมตัว  ทราบจ าวน
ประชากรที่นับได้  
2. พร้อมด าเนินการจัดบริการ 
และตดิตามงาน   
- อบรมผู้เกี่ยวข้องในการจดัท า
ข้อมูล แล้ว  
- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงาน 
แกนน า ในการ จัดบริการ แล้ว  
3. เริม่ด าเนินการ  
ผลการด าเนินงานร้อยละ 10-

1. มีการติดตามผล 
- จากระบบรายงาน ราย 
ไตรมาส 
- จากการลงพื้นที่ /ประชุม
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
2. ผลการด าเนินงาน อย่าง
น้อย ร้อยละ 40 ของ
เป้าหมาย ตามเกณฑต์ัวช้ีวัด 
3. รายงาน สรุปวิเคราะห์ 
ผลการเข้าถึงฯ ช่องว่าง  
แนวทางการแก้ไข  

1. ติดตามสรุปผล การ
รายงานตัวช้ีวัด ตาม
เป้าหมาย และปญัหา
อุปสรรคเพื่อเตรียมการใน
ปีต่อไป 
2. ผลการด าเนินงาน  ได้
ตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัด  
หรืออย่างน้อยบรรลุตาม
เป้าหมาย ท่ีแหล่งทุน
ก าหนด จากทุกแหล่ง
รวมกันในภาพรวมพื้นที ่ 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
20 ของเป้าหมาย ตามเกณฑ์
ตัวช้ีวัด 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค  ส านัก/กอง ส านักโรคเอดส์ ฯ  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นพ.สมาน ฟูตระกูล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  
ส านัก/กอง ส านักโรคเอดส์ ฯ  

Tel. 025903201 
e-mail: smarnf22@gamil.com 

ตัวช้ีวัด  

นางพรทิพย์ เข็มเงิน  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มติดตาม
และประเมินผล  
ส านัก/กอง ส านักโรคเอดส์ ฯ 

Tel. 02 590 3828 
Mobile 081 783 3624  
e-mail :  itimpornt@yahoo.com 

รายงานตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 

mailto:smarnf22@gamil.com
mailto:itimpornt@yahoo.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ประเภทตัวชี้วัด 1.Promotion & Prevention Excellence 
เป้าหมายการด าเนินงาน แผนงานที่ 3 การป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม โครงการจัดการโรคและภัยสุขภาพและพัฒนางานอ าเภอเข้มแข็งแบบยั่งยืน

ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ 
ประเภทสาเหตุ Chronic disease  
ลักษณะ Lagging Indicator 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์เชิงรุก   
ค านิยาม 1. กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM )  

สาวประเภทสอง (TG) กลุ่มพนักงานบริการ (SW) ทั้งหญิงและชาย  กลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)  
2. บริการป้องกันเชิงรุก หมายถึง กลุ่มประชากรหลัก ได้รับบริการ โดยผู้
ให้บริการ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหรือภาคประชาสังคม โดยแกนน า
อาสาสมัครภาคประชาสังคม / เครือข่ายเพื่อน  โดยบริการทีก่ลุ่มประชากร
เป้าหมาย ไดร้ับ ประกอบด้วย  4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับข้อมูลความรู้ในการป้องกันเอชไอวี,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการ

ลดอันตรายจาการใช้ยา : Harm reduction (ส าหรับกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด 
PWID) 

2) ได้รับอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดภัยส าหรับแต่ละกลุ่มประชากร เช่น ถุงยาง
อนามัย สารหล่อลื่น ฯ 

3) ได้รับข้อมูลสถานท่ีที่จะไปรบับริการตรวจเอชไอวี , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
และการรักษาด้วยสารทดแทน/เมธาโดน (ส าหรับPWID) 

4) ได้ลงทะเบียนรับบริการ โดยมีหมายเลขระบุตัวบุคคล  UIC (Unique 
Identifier Code)  
หมายเหตุ 
ก. รูปแบบของการให้บริการป้องกันฯเชิงรุกสามารถด าเนินการได้หลาย

รูปแบบ ได้แก่ (1) ผู้ให้บริการเชิงรุก (Outreach)  (2) เครือข่ายเพื่อน 
(3) ใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิกส์ (social media) (4) มารับบริการเอง 
หรือได้รับการนัดหมายจากหน่วยบริการ 

ข. กรณีที่เข้าถึงบริการโดยรูปแบบการใช้สื่อสังคมทางอิเล็คโทรนิกส์นั้นจะ
ไม่รวมบริการในข้อ 2 ให้หมายถึงเฉพาะ 3 ข้อ ได้แก่  ข้อ 1) ข้อ 3) 
และข้อ 4) เท่านั้น   

ค. หน่วยที่จัดบริการ หมายถึงสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและ ภาคประชา
สังคม 

ง. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบับริการ  หมายรวมทุกแหล่งงบประมาณท่ีมี
การด าเนินงาน ในพื้นที่  

 
เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
87% 90% 92% 94% 95% 
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วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนงานยตุิปัญหาเอดส์ของพื้นที่ 
(ระดับเขต -จังหวัด) ว่าสามารถท าให้กลุ่มประชากรหลัก ไดร้ับบริการป้องกัน      
เอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ เชิงรุกได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย กลุ่มประชากรหลัก หมายถึง  
   - กลุ่มชายมเีพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 
   - สาวประเภทสอง (TG) 
   - กลุ่มพนักงานบริการ (SW)  
      ทั้งพนักงานบริการหญิง (FSW) และพนักงานบริการชาย (MSW)  
- กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมข้อมลู จากระบบรายงาน RIHIS-RTCM ที่หน่วยบริการบันทึก และส่งข้อมลู 
เข้าสู่ระบบRIHIS –RTCM online   

แหล่งข้อมลู 1. ข้อมูลการได้รับบริการป้องกันฯเชิงรุก  
    จากระบบข้อมูล RIHIS-RTCM  จากส านักโรคเอดส์ ฯ กรมควบคุมโรค  
2. ข้อมูลการคาดประมาณจ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก  
    จากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  WWW. boe.moph.go.th/aids/ 

รายการข้อมลู 1 จ านวนกลุ่มประชากรหลักแตล่ะกลุ่มประชากร  ( MSM,TG ,SW,PWID) ที่เข้าถึง
บริการป้องกันเอชไอวีฯ เชิงรุกรายจังหวัด 

รายการข้อมลู 2 คาดประมาณจ านวนประชากรของกลุ่มประชากรหลัก ของแต่ละกลุม่ประชากร  
รายจังหวัด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด จ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก * รายจังหวัด             X100 
จ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก* ท่ีคาดประมาณ  รายจังหวัด  
หมายเหตุ*  
1.จ านวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก * หมายถึง 
- ผลรวมจ านวนคนท่ีเข้าถึงบริการป้องกันเชิงรุก ของทุกกลุ่มประชากรหลักรวมกัน   
(จ านวนคนที่เข้าถึงบริการป้องกันฯเชิงรุก  ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย(MSM) 
+สาวประเภทสอง (TG) + กลุ่มพนักงานบริการ(SW)ทั้งหญิงและชาย + กลุ่มผู้ใช้ยา
เสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)  
2. จ านวนประชากรกลุ่มประชากรหลัก ที่คาดประมาณ รายจังหวัด ให้รวมจ านวน
การคาดประมาณจากกลุ่มประชากรหลัก ทุกกลุ่ม ( MSM,TG ,SW,PWID) 

ระยะเวลาประเมินผล รายปี  
วิธีการประเมิน   
ผลการด าเนินงาน :  
 
 

ประเมินผลการด าเนินงานการเข้าถึงบริการฯ ในภาพรวมจังหวัด ว่าบรรลุตาม
เป้าหมายตามเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  โดยให้แต่ละจังหวัด รายงานผลการ
ด าเนินงาน จ านวนกลุ่มประชากรหลักท่ีได้เข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก จ าแนกราย
กลุ่มประชากรด้วย 

: เอกสารสนับสนุน เอกสารประกอบ 
1.ข้อมูล จ านวนกลุ่มประชากรหลัก ที่เข้าถึงบริการป้องกันฯ เชิงรุก จากระบบ
ข้อมูล RIHIS-RTCM จ าแนกรายกลุ่มประชากร   
2.ข้อมูล การคาดประมาณจ านวนกลุ่มประชากรหลัก  จ าแนกรายกลุ่มประชากร  
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด Baseline 
data  

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละ  NA  41% 42% 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  
 ผลงานรายปี 
    ปี 2561 

ได้  1 
คะแนน 

ได้  2  
คะแนน 

ได้ 3  
คะแนน 

ได้ 4 
 คะแนน 

  ได้ 5 
คะแนน 

   ร้อยละ     57 67 77 87  >87  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  นพ. สมาน ฟูตระกูล   : ผอ. ส านกัโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 
พญ. วลัยรตัน์ ไชยฟู  : ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด คุณนาถลดา ประสงค์ศรี   กองแผนงาน กรมควบคุมโรค  

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

แพทย์หญิงมณฑินี  วสันติอุปโภคากร  
คุณพรทิพย์  เข็มเงิน ต าแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มตดิตามและประเมินผล ฯ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคตดิตอ่ทาง
เพศสัมพันธ์  กรมควบคมุโรค 
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-590-3828 โทรสาร :029659153  
โทรศัพท์มือถือ: 0817833624 .E-mail : itimpornt@yahoo.com  

 

mailto:itimpornt@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 8. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

สถานการณ ์
กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในปี 2559 –2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่านโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ก าหนดเป้าหมาย 27 จังหวัด 84 อ าเภอ 
84 ต าบล เปิดโครงการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่จังหวัดสกลนคร ในปี 2559 ผลการด าเนินงานตาม
มาตรการคือประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจอุจจาระจากเป้าหมาย 76,000 
ราย คัดกรองได้ 76,398 ราย ร้อยละ 100 พบประชาชนติดโรคพยาธิใบไม้ตับ 6 ,966 รายคิดเป็นร้อยละ 
9.1 และพบว่าต าบลต้นแบบที่มีการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยปัสสาวะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นท าการพัฒนาเทคนิคตรวจทางอิมมิวโนวิทยา ซึ่งตรวจพบการติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
มากกว่าร้อยละ 40  กล่าวได้ว่ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทยในพ้ืนที่เสี่ยง (ทั้งนี้ตามเกณฑ์องค์การ
อนามัยโลกอัตราความชุกต่ ากว่าร้อยละ5 จึงถือว่าไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข) ประชาชนที่ติดโรคพยาธิใบไม้ตับ
ต้องได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ต้องเข้าไปให้ความรู้ประชาชน
และครอบครัว ชุมชน ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ไม่กินอาหารเมนูปลาน้ าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆดิบๆ ที่ไม่
สุกด้วยความร้อน ถ่ายอุจจาระลงส้วมและไม่ก าจัดอุจจาระและสิ่งปฏิกูลโดยปล่อยลงแหล่งน้ าสาธ ารณะ 
รวมทั้งให้มีการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในนักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ให้ติด
พยาธิใบไม้ตับ ตลอดจน อปท.ออกข้อก าหนดการจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน และมาตรการที่2คือประชาชนอายุ
40 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยการตรวจอัลตราซาวด์เพ่ือค้นหาผู้สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี
ระยะเริ่มต้นเข้าสู่การะบวนการรักษา (ประชาชนที่มีประวัติรับประทานอาหารประเภทปลาเกล็ดขาวปรุงดิบ
หรือ สุกๆดิบๆ เคยติดโรคพยาธิใบไม้ตับ เคยกินยารักษาพยาธิใบไม้ตับ เป็นคนอิสาน คนเหนือ)ในปี2559 
ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีเป้าหมาย 135,000 รายได้รับการตรวจคัดกรอง 203,974 ราย ตับ
ผิดปกติ 75,685 ราย สงสัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดี 2,242 ราย ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด (เป้าหมาย 600 ราย)ได้รับการผ่าตัด 881 ราย เป็นคนไข้ในระยะแรก รักษาหายขาด 
587 รายและรักษาแบบประคับประคอง 294 ราย กล่าวได้ว่าแผนงานโครงการถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพ่ือ
พสกนิกรของพระองค์ที่เป็นคนยากไร้ได้รับการดูแลทันเวลา และมีชีวิตรอดไม่ตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดี
มาตรการที่ส าคัญคือการสื่อสารสาธารณะให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและเห็นความส าคัญ ในการ
เฝ้าระวังป้องกันโรคทั้งในประชาชน ครอบครัว ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ส าหรับในปี 2560 มีการด าเนินการ
โดยเป้าหมายการด าเนินงาน 27 จังหวัด 138 อ าเภอ 209 ต าบล กระทรวงสาธารณสุขยังด าเนินการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสิ่งปฏิกูลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการคัดกรองพยาธิ ใบไม้ตับเป้าหมาย จ านวน 100,000
ราย ให้การรักษาเมื่อติดโรคพยาธิใบไม้ตับทุกรายและเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้กลับมามี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทปลาน้ าจืดเกล็ดขาวปรุงดิบหรือสุกๆ ดิบๆและการถ่ายอุจจาระ/การทิ้ง
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อุจจาระให้ถูกวิธี พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าใจตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
มีพฤติกรรมป้องกันตนเองครอบครัว และชุมชน ส าหรับประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ด าเนินการจะได้รับ
การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตราซาวด์จ านวน 160 ,000 ราย และส่งต่อเข้าถูกกระบวนการวินิจฉัย
รักษา 800 รายเมื่อพบความผิดปกติภายใน 30 วันและเมื่อรักษาหายกลับเข้าสู่ชุมชนจะมีทีมหมอครอบครัว
เข้าไปติดตามต่อไปทุกกิจกรรมเหล่านี้จะลงในฐานข้อมูล Isan Cohort ซึ่งจะติดตามผู้ป่วยในโครงการก าจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปี 2561 เป้าหมาย 29 จังหวัด 613 
ต าบล การด าเนินงานเช่นเดียวกับ ปี 2559 และ ปี 2560 ทั้งนี้ ภายใน 7 ปี คาดหวังจะสร้างความเข้าใจ
และตระหนักในพิษภัยอันตรายของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีให้ประชาชนได้ “รู้เร็ว รักษาเร็ว ไม่
ตายด้วยมะเร็งท่อน้ าดี” และลดการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นก าลังหลักส าคัญของครอบครัวและลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าพันล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีปี 
2559 - 2568 ต่อไป 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้า ดี มีการ

ด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 5 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับ    

เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพ่ือลดการแพร่กระจายใน
สิ่งแวดล้อม คน  ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึง มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชนอายุ 
15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดโรค 

มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึง มีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี     
ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพ่ือการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 

มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง ต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้าง
กระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคปลาน้ าจืดเกล็ดขาวดิบปรุงดิบ 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
ร้อยละของต าบลจดัการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ร้อยละ 100 (เป้าหมาย 
613 ต าบล) 

มาตรการที่ 1 การสร้างเสรมิ
สุขภาพ หมายถึงต าบลมีการ
ด าเนินการออกและบังคับใช้
ข้อบังคับ เทศบัญญัต/ิหรือ
มาตรการทางสังคม ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อ
ลดการแพร่กระจายใน
สิ่งแวดล้อม คน  ปลา ต าบลมี
การสนับสนุนให้จัดการเรยีนการ
สอนตามหลักสตูรพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียนโดย
บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรการที่ 2 การควบคุม
ป้องกัน หมายถึงมีกิจกรรมการ
คัดกรองพยาธิใบไมต้ับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปีข้ึนไป โดย
การตรวจอุจจาระ รักษา และ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทุกรายที่ติดโรค 
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล 
หมายถึงมีการคดักรองมะเร็งท่อ
น้ าดี ในประชาชนอายุ 40 ปี ขึ้น
ไปด้วยวิธีอัลตราซาวด์ หากสงสัย
มะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อ
เพื่อการรักษา ตรวจ CT หรือ 
MRI ต่อไป 
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา 
หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบ
ประคับประคองผู้ป่วยท่ีไดร้ับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การ
ดูแล Palliative care ในผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 
มาตรการที่ 5 การสื่อสาร
สาธารณะ หมายถึงต าบลมีการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์
และสร้างกระแสสังคมในการลด 
เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลา
ปรุงดิบ 

1. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกเดือนในการ
ประชุมผูต้รวจราชการ
กระทรวง 
2. มีการติดตามจังหวัดที่
ด าเนินงานต าบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี โดยผู้ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 
9, 10 อย่างต่อเนื่อง 
 

ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ล ะ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานต าบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดี  
 

 

 



357 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2561  

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 
ต้าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ร้อยละ 5 

(ของ 613 ต าบล =  31 ต าบล) 
ร้อยละ 30 

(ของ 613 ต าบล = 184 ต าบล) 
ร้อยละ 70 

(ของ 613 ต าบล = 430 ต าบล) 
ร้อยละ 100 

(ของ 613 ต าบล = 613 ต าบล) 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีข้ึนไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ร้อยละ 5  

(10,000 ราย) 
ร้อยละ 40            

(80,000 ราย) 
ร้อยละ 50       

(100,000 ราย) 
ร้อยละ 100  

(200,000 ราย) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักโรคติดต่อทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท/์ 
e-mail address 

นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศิริถาวร  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก
โรคตดิต่อท่ัวไป 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903160 
โทรศัพท์มือถือ : 0815559216 

นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มโครงการตาม
พระราชด าริฯ โรคหนอนพยาธิ
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีท างาน :0-25903180, 
0-25918437 
โทรศัพท์มือถือ : 0819753568 
โทรสาร : 0-25918436  
E-mail : Oranard.w@gmail.com 

นายอัมภสั วิเศษโมรา กลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ 
โรคหนอนพยาธ ิ
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-25903180, 
0-25918437 
โทรศัพท์มือถือ : 0984245669 
โทรสาร : 0 2591 8436  
E-mail : tao_ampas@hotmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 16. ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้

ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
ค านิยาม ประชากรพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนท่ี 29 จังหวัดเสี่ยงสูง 613 ต าบล ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร 
สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา 
เชียงราย แพร่ ล าพูน และ สระแก้ว (เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
ต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี หมายถึงต าบลที่มีการด าเนินงานเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 5 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึงต าบลมีการด าเนินการออกและบังคับใช้
ข้อบังคับ เทศบัญญัติ/หรือมาตรการทางสังคม ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล เพื่อลด
การแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน  ปลา ต าบลมีการสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกัน หมายถึงมีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ใน
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทุกรายที่ติดโรค 
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล หมายถึงมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี ในประชาชนอายุ 
40 ปี ขึ้นไปด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ หากสงสัยมะเร็งท่อน้ าดี ด าเนินการส่งต่อเพื่อการรักษา 
ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป 
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา หมายถึงการผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ หมายถึงต าบลมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์
และสร้างกระแสสังคมในการลด เลิก การบริโภคอาหารเมนูปลาปรุงดิบ 

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

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ          
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และใหก้ารรักษา  
2. เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายการด าเนินการไดร้ับความรู้และมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าด ี
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดา้นการควบคมุโรคโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อ
น้ าด ี
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ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ประชากรพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก ่ประชาชนในพ้ืนท่ี 29 จังหวัดเสีย่งสูง 613 ต าบล ใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวล าภู 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุรินทร์ ศรีษะเกษ มุกดาหาร 
สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรรีัมย์ ชัยภมู ินครพนม เชียงใหม่ ล าปาง แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
เชยีงราย แพร่ ล าพูน และ สระแก้ว (เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
2. ประชาชนกลุม่เสี่ยงอายุ 40 ปขีึ้นไปไดร้ับการตรวจคดัครองมะเรง็ท่อน้ าดีด้วยอัลตร้า
ซาวด์ จ านวน 200,000 คน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจากฐานข้อมลู Isan-cohort 
แหล่งข้อมูล 
1. จ านวนต าบลที่ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีใช้ข้อมูลจากการด าเนินงานร่วมกับพื้นที่เป้าหมาย คือ สคร. 
1, 6, 7, 8, 9, 10 
2. ฐานข้อมูล Isan-cohort  คือโปรแกรมฐานข้อมลูผลการด าเนินงานตามโครงการก าจดั
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลจากผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนต าบลจดัการสุขภาพที่ด าเนินงานครบ 5 มาตรการ , จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง

อายุ 40 ปีข้ึนไปท่ีไดร้ับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด ์
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนต าบลเป้าหมาย (613 ต าบล) , จ านวนประชาชนเป้าหมายกลุม่เสี่ยงอายุ 40 ปี

ขึ้นไปท่ีไดร้ับการตรวจคดัครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอลัตรา้ซาวด์ (200,000 ราย) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2560 - 2564 : ต าบลจัดการสขุภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 5 

(ของ 613 ต าบล =  
31 ต าบล) 

ร้อยละ 30 
(ของ 613 ต าบล = 

184 ต าบล) 

ร้อยละ 70 
(ของ 613 ต าบล = 

430 ต าบล) 

ร้อยละ 100 
(ของ 613 ต าบล = 

613 ต าบล) 

ปี 2560 - 2564 : ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด์ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 5  
(10,000 ราย) 

ร้อยละ 40    
(80,000 ราย) 

ร้อยละ 50  
(100,000 ราย) 

ร้อยละ 100 
(200,000 ราย) 
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วิธีการประเมินผล :  1. ความส าเร็จของการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด “ร้อยละของต าบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” ต้องมีการ
ด าเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการ รายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง 

การด าเนินงานตามมาตรการ 
ไตรมาส 

1 2 3       4 
มาตรการที่ 1 การสร้างเสรมิสุขภาพ         
มาตรการที่ 2 การควบคุมป้องกันโรค         
มาตรการที่ 3 การรักษาพยาบาล         
มาตรการที่ 4 การดูแลรักษา         
มาตรการที่ 5 การสื่อสารสาธารณะ         

2. การวัดผลส าเร็จการด าเนินงานไตรมาสที่ 4  ต้องด าเนินงานครบทั้ง 5 มาตรการและ              
มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ต าบลมีการออกและบังคับใช้ข้อบังคับจัดการ สิ่งปฏิกลู ลดการแพร่กระจายโรคใน
สิ่งแวดล้อม คน สัตว์รังโรค และมกีารจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในโรงเรยีน ทุกต าบลในพื้นที่ด าเนินการ 
2.2 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองโดยการตรวจอุจจาระ และได้รับการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมทุกราย (คัดกรองต าบลละ 905 ราย ในพื้นที่ด าเนินการใหม่ และ
ติดตามตรวจผู้ตดิโรคซ้ าในพื้นที่ด าเนินการเดิม) 
2.3 ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโดยการตรวจด้วยวิธี 
อัลตร้าซาวด์ (เป้าหมาย 200,000 ราย) 
2.4 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีได้รับการผ่าตัดผ่าหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน้ าดีและให้การดูแล Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2.5 รณรงค์ สร้างกระแสปรุงปลาสุก และสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรุงปลาปลอด
พยาธิ เพื่อให้ผู้ประกอบการประกอบผลติภัณฑ์ปลาปลอดพยาธิและบังคับใช้กฎหมายให้เป็น
รูปธรรม การให้ความรู้/อบรมกับผู้ประกอบการ ทุกต าบลในพื้นที่ด าเนินการ 

เอกสารสนับสนุน :  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ  
2558 2559 2560 

ร้อยละ 80 ของต าบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าด ี

ร้อยละ - 84 ต าบล 209 ต าบล 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ  
2558 2559 2560 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีข้ึน
ไปได้รับการตรวจคัดครองมะเร็ง
ท่อน้ าดีด้วยอัลตร้าซาวด ์

ร้อยละ - 100,000 
ราย 

160,000 
ราย 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์โสภณ  เอี่ยมศริิถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคตดิต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903160  โทรศัพท์มือถือ : 0815559216 
2. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มโครงการตาม
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พระราชด าริฯ โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-25903180, 0-25918437  
    โทรศัพท์มือถือ : 0819753568 
    โทรสาร : 0-25918436 E-mail: Oranard.w@gmail.com  
3. นายอัมภสั วิเศษโมรา กลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ โรคหนอนพยาธ ิ   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :0-25903180, 0-25918437  
    โทรศัพท์มือถือ : 0984245669 
    โทรสาร : 0 2591 8436 E-mail : tao_ampas@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ หวัหน้ากลุ่มโครงการตาม 
    พระราชด าริฯ โรคหนอนพยาธ ิ
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-25903180, 0-25918437  
    โทรศัพท์มือถือ : 0819753568 
    โทรสาร : 0-25918436 E-mail : Oranard.w@gmail.com  
2. นายอัมภสั วิเศษโมรา กลุ่มโครงการตามพระราชด าริฯ โรคหนอนพยาธ ิ   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :0-25903180, 0-25918437  
    โทรศัพท์มือถือ : 0984245669 
    โทรสาร : 0 2591 8436 E-mail : tao_ampas@hotmail.com 

 

mailto:tao_ampas@hotmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

สถานการณ ์
1) ผลิตภัณฑ์อาหารสด:ผักและผลไม้สด 

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติมีนโยบายขับเคลื่อนผักและผลไม้สดปลอดภัยตลอดห่วงโซ่โดยให้
บูรณาการการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน  (5P) และ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการการจัดการสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด 3 
มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การยกระดับการก ากับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยผักและผลไม้สด 
มาตรการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพด่านอาหารและยา (กรณีการก ากับดูแลการน าเข้าผัก/ผลไม้) และมาตรการ
ที่ 3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง (National Surveillance Plan)  

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผัก หรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก   
เพ่ือยกระดับสถานที่ผลิตให้มีระบบประกันคุณภาพ และตามสอบย้อนกลับได้ มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงห าคม 
2561 

ข้อมูลการตกค้างสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดทั่วประเทศ ปี 2558-2560 
ตรวจด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย เป็นดังนี้ ผลการด าเนินงานในรอบ 3 ย้อนหลัง ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558-2560 พบว่าร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 
96.91 ,97.82 ,95.53 ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ตรวจด้วยชุดทดสอบ GT test 
kit ** ตรวจด้วยชุดทดสอบ GT test kit และ TM/2 test kit) 

การด าเนินงานที่ผ่านมา (3 ปีย้อนหลัง) : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดอบรมชี้แจง (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต 
เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ผลิต ผู้น าเข้าและผู้จ าหน่าย รวมทั้งจัดท า (ร่าง) คู่มือการขออนุญาตและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ)ฯ 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารแปรูป:นมโรงเรียน 
รัฐบาลมีนโยบายให้อาหารเสริมนมโรงเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและทุพโภชนาการ

ในเด็กนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และคณะอนุกรรมการก ากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียนได้ก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรง เรียน 1 
ครั้ง/เทอม (ปีละ 2 ครั้ง) ซึ่งนมโรงเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากหากพบปัญหาจะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน โดยในช่วงที่ผ่านมายังคงพบปัญหาด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
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ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับปัญหานมโรงเรียนมากการประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 มิถุนายน2559 มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมความเข้มงวดใน
การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน เพ่ือป้องกันปัญหานมเสีย โดยในทางปฏิบัติให้ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ิมความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียน
ในด้านเชื้อจุลินทรีย์เป็นประจ า ทุกเดือน และให้ อย. รวบรวมผลการด า เนินงานเสนอคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นมทราบ หากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะได้พิจารณาด าเนินการกับสถานที่ผลิตดังกล่าวต่อไป 
 

ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ผ่านมาเป็นดังนี้  
ปีงบประมาณ เทอม: 

ปีการศึกษา 
ผลการตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์นมโรงเรียน (ตัวอย่าง) 

เก็บตัวอย่าง ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 
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 
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ผักและผลไม้สดปลอดภัย 
2. นมโรงเรียนปลอดภัย 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย 
ผักและผลไมส้ดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช ร้อยละ 60 

1) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ส่งข้อมูลสถานท่ี (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด ตามขอบข่ายของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 
2) สสจ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สถานท่ี(คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ อย.
ส่งให ้
3) สสจ.ตรวจประเมินและพัฒนาความพร้อม
สถานท่ีผลติและสุม่เก็บตัวอยา่งผกัและผลไม้
สด 
4) กรณีที่จังหวัดไมม่ีสถานท่ีผลติ (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไมส้ดที่เข้าข่ายตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ขอให้ สสจ.
ด าเนินการ สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไมส้ดใน
สถานท่ีจ าหน่าย 

1.ร้อยละของสถานท่ี
ผลิต (คดัและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สดที่ได้รับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ ์
2.ร้อยละของผักและ
ผลไมส้ดมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

ผักและผลไมส้ดต้อง
พบการตกค้างของ
สารเคมีก าจดั
ศัตรูพืชในปริมาณไม่
เกินกว่าเกณฑ์
ก าหนด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.นมโรงเรียนปลอดภัย 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ สถานท่ีผลติ มี
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะ
จังหวัดที่มีสถานท่ีผลิต) ด าเนินการ ดังนี้  
1) ตรวจประเมินสถานท่ีผลตินมโรงเรียนทุก

ผลการเฝา้ระวังความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน ณ สถานท่ี

นมโรงเรียนต้องมี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ที่ก าหนด ร้อยละ 90 แห่งในจังหวัด ตามหลักเกณฑ ์
2) สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ 

ผลิต  

 
 

ตัวชี้ วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.ผักและผลไม้สดปลอดภัย 
- ข้อมูลสถานทีผ่ลติ (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไมส้ดในจังหวัด--
- ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัด
และบรรจุ) ผักและผลไมส้ดทุก
แห่งที่มีอยู่ในจังหวัด 
- ข้อมูลผลการตรวจประเมิน
สถานท่ีผลติ (คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด 
- สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้
สด ณ สถานท่ีจ าหน่าย
เป้าหมาย 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th 

- ข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานที่
ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
- ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผัก
และผลไม้สด ณ สถานที่ผลิตหรือ
จ าหนา่ยเป้าหมาย 
- ติดตามตรวจสอบการพัฒนา
สถานที่ผลิต (ผักและผลไม้สด) ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์และตรวจประเมินซ้ า 
- สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้
สด ณ สถานท่ีผลิตและสถานท่ี
จ าหน่ายเป้าหมาย 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th 

- ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
ผักและผลไม้สด ณ สถานที่
ผลิตหรือจ าหนา่ยเปา้หมาย 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th  

- สรุปผลการด าเนินงานและ
ส่งต่อข้อมลูให้ส านักงาน
เกษตรจังหวดัและหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.นมโรงเรียนปลอดภัย 
- ผลการตรวจประเมินสถานท่ี
ผลิตนมโรงเรียน และผลการ
ตรวจวิเคราะห์ผลติภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ สถานท่ีผลติ เทอม 
2/2560 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th หรือใน
ระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ 
อย.) 
- จัดส่งข้อมลูผลการเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับจังหวดั 

- ผลการตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์
นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลติราย
เดือน 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th/ หรือใน
ระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข (เฉพาะ อย.) 
- จัดส่งข้อมลูผลการเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับจังหวดั 

- ผลการตรวจประเมิน
สถานท่ีผลตินมโรงเรยีน 
และผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์นมโรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ เทอม 
1/2561 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th หรือ
ในระบบ Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะ 
อย.) 
- จัดส่งข้อมลูผลการเฝ้าระวัง
ให้ Milk board /หรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในระดับ
จังหวัด 

- ผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์นมโรงเรยีน ณ 
สถานทีผ่ลติ รายเดือน 
- รายงานผลมายัง อย. ทาง 
kb@fda. moph.go.th/ 
หรือในระบบ Dashboard 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
- จัดส่งข้อมลูผลการเฝ้า
ระวังให้ Milk board /หรือ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ระดับจังหวดั  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักอาหาร 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

1. น.ส. กนกเนตร  รตันจันท นักวิชาการอาหารและยา
ช านาญการพิเศษ 
ส านักอาหาร 

Tel. 02-590-7030 
Mobile 089-831-3381 
e-mail : 
planning.food@gmail.com  

1.ผักและผลไมส้ดปลอดภยั 
2.นมโรงเรยีนปลอดภัย 

2. น.ส. อทิตา  ชนะสิทธ์ิ นักวิชาการอาหารและยา 
ปฏิบัติการ 
ส านักอาหาร 

Tel. 02-590-7030 
Mobile 083-079-3508 
e-mail : 
planning.food@gmail.com 

1.ผักและผลไมส้ดปลอดภยั 
2.นมโรงเรยีนปลอดภัย 

 
 
 
 



366 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
ค านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารทีย่ังไม่ผ่านการแปรรูป ท่ีน ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบ

อาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผักและผลไม้สดต้องพบการตกค้างของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในปริมาณไม่เกินกว่าเกณฑ์ก าหนด 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการที่ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงคณุลักษณะ
ของอาหารไปแล้ว ได้แก่ นมโรงเรยีน  
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภยั หมายถึง นมโรงเรียนต้องมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายร้อยละในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนกลุม่เป้าหมายของผลิตภณัฑ์อาหารในการวัด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจ าหน่ายในประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ด าเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อยท่ี 1-2 โดยรายงานผลการ

ด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามช่องทางที่ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ก าหนด 

แหล่งข้อมลู ส่วนกลาง : ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนของผักและผลไมส้ดทีม่ีผลการตรวจวิเคราะหผ์่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนของผักและผลไม้สดที่เก็บตัวอย่างและไดร้ับรายงานผลการตรวจวเิคราะห์ทั้งหมด 
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนของนมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนของนมโรงเรียนที่เก็บตัวอย่างและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   ((A/B)+(C/D))/2 x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (โดยติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 
หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 

 
 

 มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการใน

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการด าเนินงาน
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ภาพรวมของประเทศ 
 ด าเนินการตามแผนการ

ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ  

ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ในภาพรวมของประเทศ 
 ประสานและจัดส่ง

ข้อมูลการด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานมายัง
ส านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา
ตามช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานมายังส านักงาน
คณะ กรรมการอาหาร
และยาตามช่องทางที่
ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงานผล
การด าเนินงานมายัง
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาตาม
ช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยั
ระดับจังหวดัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผา่นกลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

ปี 2562 
หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 

 
 

 มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทาง
ที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทางที่
ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยั
ระดับจังหวดัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผา่นกลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

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

อย. 
 
 

 มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวม
ของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 

 ด าเนนิการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทางที่
ก าหนด 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผา่นกลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
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และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทาง
ที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภยั
ระดับจังหวดัใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สุขภาพระดับเขต 
 ประสานและส่งต่อ

ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

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

 อย. 
 
 

 มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
CIPO Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานในภาพรวมของ
ประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่งข้อมูล
การด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทางที่
ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 65 ของแผน และ
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ในเขตบริการสุขภาพ ผ่าน
กลไกคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงานผล
การด าเนินงานตาม
ช่องทางที่ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานใน
เขตบริการสุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพผ่านกลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อข้อมูล
ผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด 
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วิธีการประเมินผล :  การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 1-2 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 

Baseline data 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559  2560* 
1. อาหารสด  - - - 
   1.1 ผักผลไม้สด ร้อยละ    
2. อาหารแปรรูป     
   2.1 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.26 91.11 92.64 

หมายเหต:ุ * ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นายชาตชิาย  ตั้งทรงสุวรรณ์ (ประเด็นการด าเนินการทางกฎหมาย) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907216   โทรศัพท์มือถือ : 081-1746236 
    โทรสาร : 02-5918462  E-mail : chaitang@fda.moph.go.th 
2. นางสาวจุไรรัตน์  ถนอมกิจ  (ประเด็นผักและผลไม้สด) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907406            โทรศัพท์มือถือ : 084-1192288 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : law.dreamt@gmail.com 
3. นางสาวโชตินภา  เหล่าไพบูลย์ (ประเด็นนมโรงเรียน) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907218            โทรศัพท์มือถือ : 081-0557988 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
1. นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030             โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030             โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักอาหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. น.ส. กนกเนตร  รตันจันท                         นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030             โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ                      นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030             โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460   E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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เอกสารประกอบ 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

ประเด็นที่ 1: ผักและผลไม้สด 
ประเภทตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เป้าหมายการด าเนินงาน ประชาชนสุขภาพดี 
ส่งผลต่อตัวชี้วัดภาพรวม การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 
ประเภทสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย  
ลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ค านิยาม 1. ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง 

ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดง
ฉลาก ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 
หรือสถานท่ีจ าหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี 
2. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์
แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ 
3. สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดได้รับพัฒนา หมายถึง สถานที่ผลิตตามขอบข่ายของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดวธิีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตหรือการเก็บรักษาผัก
และผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ได้รับการพัฒนาตามคู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด 
4. สถานที่ผลิตเป้าหมาย หมายถึง สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานที่ที่จะด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดตามขอบข่าย
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บ
รักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60 
วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัด

และบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จ าหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี 
ประชากกลุ่มเป้าหมาย ผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานที่จ าหน่ายที่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดก าหนดให้เป็นสถานที่ท่ีจะด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส่งข้อมูลสถานท่ี (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

ตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก (ข้อมูลจากวันที่ 30 สิงหาคม 
2560) เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ก าหนดสถานที่ผลิตเป้าหมายในการด าเนินงาน 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2560 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวช้ีวัด 1-1) 

2. สสจ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสถานที่ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ อย. ส่งให้ 
และยืนยันจ านวนสถานท่ีผลิตเป้าหมายและระยะเวลาที่จะด าเนินการเฝ้าระวังในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kb@fda.moph.go.th ภายในวันท่ี 25 กันยายน 
2560 
    3. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่งแผนปฏิบัติงานและการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตาม
เอกสารแนบ 1 ให้ สสจ.ทราบ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
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3.1 ครั้งท่ี 1 (ภายในเดือน ธันวาคม 2560)  
3.1.1 สสจ. ตรวจประเมินสถานท่ีผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดทุกแห่งที่มีอยู่ใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สด
บางชนิด ตามบัญชีหมายเลข 2 และบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3 แนบท้ายร่าง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไม่น ามาคิดเป็นตัวช้ีวัดนี)้ 

3.1.1.1 กรณีสถานท่ีผลิตผ่านเกณฑ์ 
          (กรณีสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 นี้ จะยังไม่มีการเก็บตัวอย่าง) โดย สสจ. ส่งรายงานใน
แบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1 และส่งเอกสารบันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) มายัง ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  ทางไปรษณีย์ อิ เ ล็ กทรอนิกส์  kb@fda.moph.go.th และ 
law.dreamt@gmail.com หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 

3.1.1.2 กรณีสถานท่ีผลิตไม่ผ่านตามเกณฑ์  
สสจ. ให้ค าแนะน าในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่ไม่ผ่านจากการ

ตรวจประเมินครั้งที่ 1 ทุกแห่ง ตามคู่มือการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด และ
ด าเนินการตามแนวทางข้อที่  3.2 (ไม่น ามาคิดเป็นตัวช้ีวัดนี)้ 

3.2 ครั้งท่ี 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – มีนาคม 2561) 
3.2.1 กรณีสถานที่ผลิตผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 
สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง

สาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1) และ บันทึก
ข้อมูลใบน าส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-2 

     วิธีการเก็บตัวอย่าง :  
1) ปริมาณตัวอย่าง 

                ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 1 
กิโลกรัม/ตัวอย่าง          
                ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่ าปลี แตงโม เป็นต้น เกบ็ตัวอย่างปริมาณ 2 กิโลกรัม/
ตัวอย่าง 
 2) น าตัวอย่างผักหรือผลไม้ มาบรรจุในภาชนะบรรจุส าหรับเก็บตัวอย่าง เช่น 
ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบ
ปากถุง 
 3) ติดป้ายช้ีบ่ง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ช่ือตัวอย่าง ช่ือ-ที่ตั้งสถานที่เก็บ
ตัวอย่าง จ านวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแลว้ (ควร
เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือน้ าแข็ง) ไว้ในกล่อง
ที่เก็บตัวอย่างด้วย เพื่อควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง) 
หมายเหตุ การเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่ผลิต จะส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ
เอกชน (ซึ่งส านักอาหารจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง) 

3.2.2 กรณีสถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 และได้รับค าแนะน าในการพัฒนา  
  1) สสจ. ตรวจประเมินสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดนั้น โดยใช้

หลักเกณฑ์การตรวจ ตามบัญชีหมายเลข 2 และใช้บันทึกการตรวจ ตส. 13 (60) ตามบัญชีหมายเลข 3 
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ (ไม่น ามาคิดเป็นตัวช้ีวัดนี้) 
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2) สสจ. ส่งรายงานในแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1 และส่งเอกสารบันทึกการตรวจ ตส. 
13 (60) มายั ง  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทางไปรษณีย์อิ เล็กทรอนิกส์ 
kb@fda.moph.go.th และ law.dreamt@gmail.com หรือส่งเป็นหนังสือราชการมายังส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น) 

3) สสจ. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1) 
และ บันทึกข้อมูลใบน าส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงาน
ตัวช้ีวัดที่ 1-2 

               โดยมีวิธีการเก็บตัวอย่างตามที่ระบุแล้วข้างต้น 

4. กิจกรรมการเฝ้าระวังผักและผลไม้สด ณ สถานท่ีจ าหน่าย (ด าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 
– กรกฎาคม 2561) (ใช้ส าหรับกรณีจังหวัดที่ไม่มีสถานท่ีผลิต (คัดบรรจุ) ผักและผลไม้สดที่เข้าข่าย
ตามประกาศฯ) ขอให้ สสจ. ด าเนินการดังนี ้

4.1 ก าหนดสถานท่ีและระยะเวลาที่จะด าเนินการเฝ้าระวัง ณ สถานที่จ าหน่าย ในปีงบประมาณ 
2561 ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบตัวช้ีวัดที่ 1-2)  
และส่งกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: kb@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 25 กันยายน 
2560 

4.2 สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฯ ให้สอดคล้องกับแผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 1) และ บันทึก
ข้อมูลใบน าส่งตัวอย่างผักและผลไม้สด (ตามเอกสารแนบ 2) และรายงานในแบบรายงานตัวชี้วัดที่ 
1-2 

        วิธีการเก็บตัวอย่าง :  
 1) ปริมาณตัวอย่าง 

                ตัวอย่างขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เช่น ส้ม แตงกวา พริก เป็นต้น เก็บตัวอย่างปริมาณ 1 
กิโลกรัม/ตัวอย่าง          
                ตัวอย่างขนาดใหญ่ เช่น กะหล่ าปลี แตงโม เป็นต้น   เก็บตัวอย่างปริมาณ 2 กิโลกรัม/
ตัวอย่าง 
 2) น าตัวอย่างผัก หรือ ผลไม้ มาบรรจุในภาชนะบรรจุส าหรับเก็บตัวอย่าง เช่น 
ถุงพลาสติก คาดเทปกาวปิดภาชนะบรรจุที่บรรจุตัวอย่าง โดยให้รวบปากถุงแล้วคาดเทปกาวพันรอบ
ปากถุง 
 3) ติดป้ายช้ีบ่ง ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ช่ือตัวอย่าง ช่ือ-ที่ตั้งสถานที่เก็บ
ตัวอย่าง จ านวนหรือปริมาณ วันท่ีเก็บ ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่างเรียบร้อยแลว้ (ควร
เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิเย็น หรือบรรจุอุปกรณ์รักษาความเย็น (เช่น ice pack หรือน้ าแข็ง) ไว้ในกล่อง
ที่เก็บตัวอย่างด้วย เพือ่ควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลาการขนส่ง) 
         4.3 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันจันทร์-พุธ 
ภ า ย ใ น เ ดื อ น ที่ ก า ห น ด  โ ด ย ส่ ง ไ ป ยั ง ส า นั ก คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ห า ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือน าส่งตัวอย่าง ดังน้ี 
             1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “ผักและผลไม้สด” ด้วยตัวอักษรสีแดง  
             2)  ในช่องหมายเหตุระบุว่า  
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                   - “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด โครงการพัฒนาสถานที่ผลิต(คัดและ
บรรจุ) ผักและผลไม้สด งบประมาณ พ.ศ. 2561 
                   -  ขอให้ส่งส าเนาผลวิเคราะห์ถึงเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (กอง คบ.) 

        หมายเหตุ การเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด ณ สถานที่จ าหน่าย ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ 
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้งบประมาณที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัดโอนไปให้ส าหรับใช้ในกิจกรรมดังกล่าว 

5. สสจ. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-1 หรือ แบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-2 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่น) โดยรายงาน ดังนี ้

ครั้งท่ี ระยะเวลาการรายงาน 
1 ภายใน 20 ธ.ค. 60 
2 ภายใน 20 มี.ค. 61   
3 ภายใน 20 ก.ค. 61 

หมายเหตุ : ตัดข้อมูลภายในวันที่ก าหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 

6. การสนับสนุนจากส่วนกลาง (ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
6.1 งบประมาณ  

1) ส าหรับการลงพื้นที่เพื่อส ารวจ ประเมินและพัฒนาผู้ประกอบการ และสุ่มเก็บ
ตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด หรือสถานท่ีจ าหน่าย (แล้วแต่กรณี) โดยโอน
งบประมาณให้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) ส าหรับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผักและผลไม้สดตาม
ประกาศฯ โดยโอนงบประมาณให้กับทางห้องปฏิบัติการ  

6.2 คู่มือการพัฒนาสถานทีผ่ลติ (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด 

7. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนของผักและผลไม้สดที่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐาน  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนของผักและผลไม้สดที่ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและได้รับรายงานผล 

      การตรวจวิเคราะห์ 
รายการข้อมูล 3 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช=(A/B)x100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 

หน่วย 
งาน 

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

  อย. 
 

 

 ป.สธ เรื่อง ก าหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการผลติ

 ข้อมูลสถานการณ์
เฝ้าระวังผักและ
ผลไมส้ดในประเทศ  

 ข้อมูลสถานการณ์
เฝ้าระวังผักและ
ผลไมส้ดในประเทศ  

 ข้อมูลสถานการณ์
การเฝา้ระวังผักและ
ผลไม้ในประเทศ  



375 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

หรือการเกบ็รักษาผัก
และผลไมส้ดบาง
ชนิดและการแสดง
ฉลาก  
 ข้อมูลสถานทีผ่ลติ 
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไมส้ดใน
ประเทศ 
 จัดท าคู่มือการ
พัฒนาสถานที่ผลติ
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไม้สด และ
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ส าหรับ เจ้าหน้าท่ี
และผูป้ระกอบการ 
 รายงานผลใน
ระบบ Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 

 จัดอบรมช้ีแจง 
แนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎหมายให้กับ
เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ประกอบการ 
 ร่วมติดตามการ
พัฒนาสถานที่ผลิต 
ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
 รายงานผลในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 สื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้แก่ผูเ้กี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ ่  
 พัฒนาสถานท่ี
จ าหน่าย (ค้าปลีก/
ค้าส่ง) 
 จัดท าฐานข้อมูล
ความปลอดภัยของ
ผักและผลไมส้ด 
 รายงานผลในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 จัดกิจกรรม
เผย แพร่
ประชาสมัพันธ์ 
 ส่งต่อข้อมูลให้
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
 รายงานผลใน
ระบบ 
Dashboard 
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
 

เกณฑ์การประเมิน (ต่อ) : 
หน่วย 
งาน 

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

สสจ.  ข้อมูลสถานทีผ่ลติ 
(คัดและบรรจุ) ผัก
และผลไมส้ดใน
จังหวัด 
 ตรวจประเมิน
สถานท่ีผลติ (คัด
และบรรจุ) ผักและ
ผลไมส้ดทุกแห่งที่มี
อยู่ในจังหวัด 
 ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิต (คัดและบรรจุ) 
ผักและผลไมส้ด 
 สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
และผลไม้สด ณ 
สถานท่ีจ าหน่าย
เป้าหมาย 
รายงานผลมายัง 

 ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิต 
(คัดและบรรจุ) ผักและ
ผลไม้สด 
 ข้อมูลผลการตรวจ

วิเคราะห์ผักและผลไม้
สด ณ สถานที่ผลิต
หรือจ าหน่ายเปา้หมาย 
 ติดตามตรวจสอบ
การพัฒนาสถานที่
ผลิต (ผักและผลไม้
สด) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
และตรวจประเมินซ้ า 
 สุ่มเก็บตัวอย่างผัก
และผลไม้สด ณ 
สถานท่ีผลติและ
สถานท่ีจ าหน่าย
เป้าหมาย 

 ข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ผักและ
ผลไม้สด ณ สถานที่
ผลิตหรือจ าหนา่ย
เป้าหมาย 
 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th  

 สรุปผลการ
ด าเนินงานและส่ง
ต่อข้อมูลให้
ส านักงานเกษตร
จังหวัดและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุง
การใช้สารเคมีทาง
การเกษตร 
 รายงานผล
มายัง อย. ทาง 
kb@fda. 
moph.go.th 
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อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th 

 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th 

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: นางสาวจุไรรัตน์ ถนอมกิจ โทรศัพท์ 02-590-7406 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/นางสาวอทิตา  ชนะสิทธิ์ /นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ    
โทรศัพท์ 02-590-7030 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ส่วนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท               ต าแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธ์ิ                        ต าแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030            โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มตัวช้ีวัดที่ 1-1 หรือแบบรายงานตัวช้ีวัดที่ 1-2 โดย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และส่งข้อมูลกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 
kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กอง
ส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 

 

mailto:planning.food@gmail.com
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รายชื่อผักหรือผลไม้สด 

แนบท้ายตัวชี้วัด: ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ผลไม้สด ชื่อวิทยาศาสตร์1 

กล้วย (banana) Musa spp.  
เกาลัด (chestnuts) Castanea spp.  
แก้วมังกร (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 ได้แก่ แคนตาลูป (cantaloupe) และเมลอน 
(melon) 

Cucumis melo L.  

เงาะ (rambutan) Nephelium lappaceum L. 
ชมพู่ (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. 
ฝรั่ง (guava) Psidium guajava L. 
พุทรา (jujube, Indian) Ziziphus mauritiana L.; Syn. Ziziphus jujuba Mill. 
มะม่วง (mango) Mangifera indica L. 
มะละกอ (papaya) Carica papaya L. 
ละมดุ (sapodilla) Manilkara zapota L.; Syn. Manilkara achras (Mill.) Fosberg; 

Achras zapota L. 
ล าไย (longan) Dimocarpus longan Lour.; Syn. Nephelium longana 

Cambess.; Euphoria longana Lam. 
สตรอว์เบอร์รี (strawberries) Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex 

Rozier 
ส้มเปลือกล่อน (mandarins)  Citrus reticulata Blanco และลูกผสม รวมทั้ง Citrus nobilis 

Lour.; Citrus deliciosa Ten.; 
Citrus tangarina Hort.; Citrus mitis Blanco Syn. Citrus 
madurensis Lour.; Citrus unshiu Marcow 

ชื่อวิทยาศาสตร์2 

                                                           
1 อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 
2 อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 
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ผลไม้สด ชื่อวิทยาศาสตร์3 
ส้มเปลือกไม่ล่อน (oranges) เช่น ส้มเกลี้ยง Citrus sinensis Osbeck, Citrus aurantium L.รวมทั้งลูกผสมและ

ชนิด 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. 

องุ่น (grapes) Vitis vinifera L.  
แอปเปิล (apple) Malus domestica Borkh. 
ผักสด  
กระเทียม (garlic) กระเทียมโทน และกระเทียมจีน 
(onion, Chinese) 

Allium sativum L. and Allium chinense G. Don; Syn. Allium 
bakeri Regel 

กะหล่ าดอก (cauliflower) รวมทั้งกะหล่ าเจดีย์ 
(romanesco broccoli)  

Brassica oleracea var. botrytis L. 

กะหล่ าปลี (cabbages) รวมทั้งกะหล่ าปลีใบย่น Brassica oleracea var. capitata L. 
กุยช่าย (chives, Chinese)  Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 
ข่า (galangal)  Languas galanga (L.) Stunz; Syn. Alpinia galanga Sw.; 

Languas officinarum (Hance) Farwelll; Syn. Alpinia 
officinarum Hance Kaempferia galanga L. 

คะน้า (Chinese broccoli; Chinese kale)  Brassica oleracea var. alboglabra (L.H. Bailey) Musil 
แครอท (carrot)  Daucus carota L. 
ต้นหอม (spring onion) และต้นหอมญี่ปุ่น (onion, 
welsh; Japanese bunching onion; Chinese small 
onion; green onion)  

Allium cepa L., White Portugal and Allium fistulosum L. 

ถั่วงอก (bean sprout) Vigna radiata (L.) R. Wilczek 
ใบต าลึง (ivy gourd) Coceinia grandis (L.) Voigt 
แตงกวา แตงร้าน (cucumber) Cucumis sativus L. 
ถั่วฝักยาว (yard-long bean)  Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. 
ถั่วลันเตา (garden pea)  Pisum sativum var. sativum 
บร็อกโคลี (broccoli) รวมทั้ง กะหล่ าดอกอิตาเลยีน 
(broccoli, sprouting) แขนง  
 
 
 
 
 
 

Brassica oleracea L. var. italica Plenck 
ชื่อวิทยาศาสตร์4 

                                                           
3 อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 
4 อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 
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ผักสด ชื่อวิทยาศาสตร์5 
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. 
ผักปวยเล้ง (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 

ผักโขม  (amaranth)  Amaranthus spp. 
ผักบุ้ง (kangkung/water spinach) Ipomoea aquatica Forssk. 
พริกเผ็ด (chili) รวมทั้งพริกช้ีฟ้า พริกหนุ่ม Capsicum annuum L. พันธุ์ท่ีเผ็ดร้อน  
พริกหวาน (peppers, sweet /peppers, bell) 

รวมทั้งปราปิกา (prapika) 
Capsicum annuum var. grossum (Willd.) Sendt. and 
Capsicum annuum var. longum (DC.) Sendt. 

ฟักทอง (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) ที่เพาะเลี้ยง เช่น เห็ดโคนญี่ปุ่น, 
เห็ดโคนชิเมจิ, เห็ดหูหนูด า, เห็ดหลินจือ, เห็ดหอม,  
เห็ดฟาง, เห็ดหูหนูขาว เป็นต้น 

เช่น Agaricus spp. พันธุ์ท่ีเพาะปลูก; 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. เป็นต้น 

 

 

 

 

 
                                                           
5 อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9045-2559 การจัดกลุ่มสินค้าเกษตร: พืช 
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ประเด็นที่ 2: ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

ประเภทตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ด าเนินงาน 

ประชาชนสุขภาพดี 

ส่ ง ผ ล ต่ อ ตั ว ชี้ วั ด
ภาพรวม 

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion and Prevention Excellence) 

ประเภทสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยงและการเจ็บป่วยของคนไทย  
ลักษณะ ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม นมโรงเรียน คือ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โดยมีคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ. 2556 เรื่องนมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 
2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
วัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) (เฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต) ด าเนินการ ดังนี ้

1.1 กิจกรรมเฝ้าระวังประจ าปี 
1.1.1 ตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ GMP  
1 . 1 . 2  สุ่ ม เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม โ ร ง เ รี ย น  ณ  ส ถ า น ที่ ผ ลิ ต  แ ล ะ 

ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 
2556 เรื่อง นมโค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่  364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหาร
ด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

(1) นมโคชนิดพาสเจอร์ไรส์ ตรวจวิเคราะห์จ านวน 10 รายการ ได้แก่ เนื้อนมไม่รวม
มันเนย มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม Escherichia coli, Salmonella spp, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes และ Bacillus cereus 

(2) นมโคชนิดยูเอชที ตรวจวิเคราะห์จ านวน 9 รายการ ได้แก่ เนื้อนมไม่รวมมันเนย 
มันเนย โปรตีน แบคทีเรียทั้งหมด Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes และ Bacillus cereus 

โดยด าเนินการเก็บตัวอย่าง จ านวน 2 ครั้ง (1 ครั้ง/ภาคการศึกษา) ดังนี ้
 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือน พ.ย. 60 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน มิ.ย. 61 

ทั้งนี้การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง  
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา”  
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า  

 “ภายใต้แผนการเก็บตัวอย่างผลติภณัฑส์ุขภาพ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 ขอให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึงส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น)” 
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หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง) 

1.2 กิจกรรมเฝ้าระวังประจ าเดือน 
1.2.1 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิต ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

มาตรฐานเฉพาะด้านเช้ือจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นม
โค และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท า
ให้เกิดโรค  

โดยด าเนินการเก็บตัวอย่าง ทุกเดือน นอกเหนือจากแผนการเฝ้าระวังประจ าปี โดย
ก าหนดให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานในแบบ
รายงานตัวช้ีวัดที่ 2 

ทั้งนี้การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โปรดระบุในหนังสือน าส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

(1) หัวหนังสือตรงกลางด้านบน ระบุว่า “นมโรงเรียน” ด้วยตัวอักษรสีแดง  
(2) หัวหนังสือด้านขวาบน ระบุว่า “รอบผู้ประกอบการ”  
(3) ในช่องหมายเหตุระบุว่า “ขอให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจวิเคราะห์ถึงส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น)” 

หมายเหตุ : สถานประกอบการใดที่ผลิตนมโรงเรียนทั้งชนิดยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ต้องเก็บ
ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 2 ชนิด (ชนิดละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง) 

2. รายงานข้อมูล ดังนี้ 
2.1 ผลการด า เนินงานตามแบบรายงานตัว ช้ีวั ดที่  2 ทางไปรษณีย์อิ เล็ กทรอนิกส์  : 

kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริม
งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) โดยรายงานดังนี้  

ครั้งท่ี ระยะเวลาการรายงาน 

1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 * 

2 ภายในวันท่ี 20 มีนาคม 2561 

3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561* 

4 ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2561 

หมายเหตุ :  1. * เนื่องจากต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ในการ
จัดสรรสิทธ์ิ 

  2.  ตัดข้อมูลภายในวันท่ีก าหนดและจะดึงข้อมูลในวันถัดไป 
 2.2 ส่งส าเนาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตและรายงานผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน โดย

ส่งเป็นหนังสือราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) 

3. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมิภาค : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 



382 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่มีผลการตรวจวิเคราะห์มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ 
      ก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนที่ส่งตรวจและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
      มาตรฐานทั้งหมด  

สูตรค านวณตัวชี้วัด ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด =   (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ โดยติดตามผลการด าเนินงาน รายไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 

 

หน่วย 
งาน 

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

อย./ สสจ.  ผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิตนมโรงเรียน 
และผลการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ 
เทอม 2/2560 
 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th หรือ
ในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งขอ้มลูผล
การเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
จังหวัด 

 ผลการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
นมโรงเรียน ณ 
สถานทีผ่ลติ ราย
เดือน 
 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th/ 
หรือในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งขอ้มลูผล
การเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
จังหวัด 

 ผลการตรวจ
ประเมินสถานท่ี
ผลิตนมโรงเรียน 
และผลการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
นมโรงเรียน ณ 
สถานท่ีผลติ 
เทอม 1/2561 
 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th หรือ
ในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งขอ้มลูผล
การเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
จังหวัด 

 ผลการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
นมโรงเรียน ณ 
สถานทีผ่ลติ ราย
เดือน 
 รายงานผลมายัง 
อย. ทาง kb@fda. 
moph.go.th/ 
หรือในระบบ 
Dashboard ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 
(เฉพาะ อย.) 
 จัดส่งขอ้มลูผล
การเฝ้าระวังให้ 
Milk board /หรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในระดับ
จังหวัด  

วิธีการประเมินผล : จากรายงานสรุปผลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

 

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

Baseline data 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของ
ผลติภณัฑ์นม
โรงเรียน  ณ 
สถานทีผ่ลติ มี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ เทอม
2/255

7 

เทอม
1/255

8 

เทอม
2/255

8 

เทอม
1/255

9 

เทอม
2/255

9 

เทอม
1/256

0* 
92.00 92.55 92.47 88.51 93.33 91.95 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ : นางสาวโชตินภา เหล่าไพบูลย์  โทรศัพท์ 02-590-7206 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด : นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท/นางสาวอทิตา  ชนะสิทธ์ิ 
โทรศัพท์ 02-590-7030 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 
โทรศัพท์ 02-590-7030 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

ส่วนกลาง  
1.  น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท            ต าแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2.  น.ส. อทิตา  ชนะสิทธ์ิ                        ต าแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 083-079-3508 
    โทรสาร : 02-591-8460  E-mail : planning.food@gmail.com 
3. นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030            โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนภูมภิาค : บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรายงานตัวช้ีวัดที่ 2 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทัว่
ประเทศ และส่งข้อมลูกลับมายัง อย. ทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ : kb@fda.moph.go.th หรือเป็นหนังสือ
ราชการมายังส านักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพในส่วนภมูิภาค และท้องถิ่น) 

 
ตารางแสดงค าแนะน าอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับน้ าหนักตัวอย่างผลิตภัณฑ์และจ านวนหน่วยที่เก็บ ต่อ 1 
ตัวอย่าง 

ล าดับ รายการ ปริมาณ x หน่วย 
1 ผักและผลไมส้ด 1 กิโลกรัม x 1 
2 นมโรงเรียน (ชนิดพาสเจอร์ไรส์หรอืยูเอชที)  ชนิดละ 200 มิลลิลติรx 18 ตัวอย่าง 

ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนให้ประสานกับหน่วยงานวิเค ราะห์
โดยตรง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในตาราง 

ล าดับ หน่วยงานวิเคราะห์ โทรศัพท์ 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 0-5311-2188-90 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 0-5317-6225-6 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 055-322824-26 หรือ 0 5532 2824-6 ต่อ 

121,117 
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์ 056-245618-20 
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม   034-720-668-71 
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 038-784006 - 7, 038-783767,  

mailto:planning.food@gmail.com
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ล าดับ หน่วยงานวิเคราะห์ โทรศัพท์ 
038-784533 

7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 043-240800 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี 042-207364-6 
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา 044-346005 ถึง 044-346013  

10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 045-312230-3 
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี 077-355301 ถึง 6 
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภเูก็ต 076-352041 ถึง 2 
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 074-330211,0-7433-0277 
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 075-501050-3 
15 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
0-2951-0000 ต่อ 99500-3, 99561-2 
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เอกสารประกอบ 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-1 
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล) 
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แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1-2 
(ตัวอย่างการกรอกข้อมูล) 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม  : 10. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมาย : ร้อยละ 96 

สถานการณ ์
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพ ยังพบว่าเป็นปัญหาที่

พบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศและการจัดการความเสี่ยง
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จะเป็นกลไกส าคัญในการประเมินสถานการณ์และก าหนดแนวทางการจัดการให้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งผลกระทบต่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยใน
ที่สุด 

ผลการด าเนินงานการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาด 3 ปีย้อนหลัง ปี 2558-2560 
พบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ตัวชี้วัด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

96.08 88.98 97.60 

 

ปี 2560 พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อวดอ้างสรรพคุณทางยา เช่น ลดความอ้วน เสริมสมรรถภาพ
ทางเพศ พบมีการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ทางยา ปัญหาจ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์มีจ านวนมาก ท าให้
การรอผลวิเคราะห์ระยะเวลานาน ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิต ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และพนักงานเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดทักษะในการจัดการปัญหาโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละของผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ีได้รับการ
ตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เป้าหมาย ร้อยละ 95 

1.จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
(Risk management Plan) ของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
2. จัดท าแผนการเฝ้าระวังผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และด าเนินการตามแผนเฝ้า
ระวังฯ ให้ครอบคลุมตามบริบทแตล่ะ
พื้นที ่

1. การจัดท าแนวทางหรือแผนงาน
หรื อ โ คร งกา ร เ ฝ้ า ร ะวั งคุณภาพ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ
จังหวัด ซึ่งแผนดังกล่าว ควรมีประเด็น
หลักประกอบด้วย เป้าหมาย (พื้นที่ 
หรือกลุ่มเป้าหมาย) กรอบระยะเวลา
ในการด าเนินการ ขั้นตอน วิธีการ
ด า เ นิ น ง า น  ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ผู้รับผิดชอบ 
2. ข้อมูลการเก็บตัวอยา่งของจังหวัด 
หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ 
อย.เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง

ประชาชนได้
บริโภคผลติภณัฑ์
สุขภาพท่ีมี
คุณภาพ และ
ปลอดภัย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่
ต้องการ 

ห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น รวมถึงแผนเก็บ
ตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนท่ี
ทั้งของจังหวัดและเขต เทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด 
3. น าผลการ Surveillance               
มาด าเนินการจัดการความเสีย่ง  (Risk 
management) แบบบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
อปท. ส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น 
รวมถึงด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
4. สื่อสารความเสีย่งไปยังผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อการจัดการปัญหา    

 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1.การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
มีแผนการจัดการความเสี่ยง 
(Risk management Plan) 
ของผลิตภณัฑส์ุขภาพ ทั้ง
ส่วนกลาง (อย.) และส่วน
ภูมิภาค (จังหวัด)   
  

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความเสี่ยง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  รอบ 6 
เดือน 
 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความ
เสี่ยง (Risk management 
Plan) ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ    
รอบ 9 เดือน 
 

1. สรุปและประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความเสี่ยง 
(Risk management 
Plan) ของผลิตภณัฑ์
สุขภาพ  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
1. มีแผนการเฝ้าระวังผลติภณัฑ์
สุขภาพท้ังส่วนกลางและ         
ส่วนภูมภิาค 
2. ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ 
ได้ ร้อยละ 30 

1. ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพได้ ร้อยละ 65 

1. ด าเนินการตาม         
แผนเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 100 

1. สรุปและประเมินผล
การด าเนินงานตาม     
แผนเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพ รวมถึงจัดท า
ข้อเสนอในการจัดการ
ปัญหาด้านผลติภณัฑ์
สุขภาพ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองแผนงานและวิชาการ/กองส่งเสริมงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (กอง คบ.)  
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

1. ภก.อาทิตย์ พันเดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพในส่วนภมูิภาคและ
ท้องถิ่น (กอง คบ.) 

Tel. 02-590-7383 
Mobile 084-795-6951 
e-mail : artypun@gmail.com  

การด าเนินงานในภมูิภาค 

2. น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนช านาญการ 
กองแผนงานและวิชาการ 

Tel. 02-590-7292 
Mobile 081-841-5786 
e-mail : 
jtdtrs@fda.moph.go.th 

การด าเนินงานในl
ส่วนกลาง 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี  
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุเสพติด 

เครื่องส าอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และ  เครื่องมือแพทย์ ที่เก็บจาก
สถานท่ีผลิต น าเข้าหรือจ าหน่าย เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับอนุญาตและที่ไม่ต้องขออนุญาตตาม
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

การตรวจสอบ หมายถึง การสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือชุด
ทดสอบเบื้องต้นตามแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยไม่นับรวมเรื่องร้องเรียน กรณีพิเศษ 
ฉุกเฉิน หรือ วิเคราะห์ซ้ า 
หมายเหตุ : การรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แยกผลการตรวจวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการและผลการทดสอบเบื้องต้นโดยชุดทดสอบเบื้องต้นให้ชัดเจน  ตามรูปแบบที่ก าหนด 

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

95 96 97 98 99 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อผู้บริโภคได้บรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทั่วประเทศ จ าแนกเป็นตัวอย่างผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีด าเนินการโดยสว่นกลางและ ส่วนภูมภิาค ตาม

แผนเก็บตัวอย่างผลติภณัฑ์สุขภาพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมจากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังฯ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดัตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และน าเข้าในระบบ Dashboard ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยรายงานทุกไตรมาส 

แหล่งข้อมลู ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผลติภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับการตรวจสอบทางห้องปฏิบตัิการที่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ที่

ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ดร้ับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทั้งหมด 
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้มาตรฐานตาม 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีไดร้ับผลจากชุดทดสอบเบื้องต้นทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A+C)/(B+D) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั้ง/ปี รายงานทุกวันท่ี 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน 
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เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพที่ไดร้ับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ปี 2561 - 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
1 มีแผนการจัดการความเสีย่ง (Risk 
management Plan) ของผลิตภณัฑ์
สุขภาพ ทั้งส่วนกลาง (อย.) และสว่น
ภูมิภาค (จังหวัด)   
  

1. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความเสีย่ง 
(Risk management Plan) 
ของผลิตภณัฑส์ุขภาพ    รอบ 
6 เดือน 
 

1. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสีย่ง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ    รอบ 
9 เดือน 
 

1. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความเสีย่ง (Risk 
management Plan) ของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ  
2. ข้อเสนอเชิงนโยบายใน
การจัดการปัญหาด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

2. การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
1.. มีแผนการเฝ้าระวังผลิตภณัฑ์
สุขภาพท้ังส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 
2. ด าเนินการตามแผนเฝ้าระวังฯ ได้ 
ร้อยละ 30 

1. ด าเนินการตามแผนเฝ้า
ระวังผลติภณัฑส์ุขภาพได้ ร้อย
ละ 65 

1. ด าเนินการตาม         
แผนเฝา้ระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพได้ ร้อยละ 100 

1. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนเฝ้า
ระวังผลติภณัฑส์ุขภาพ 
รวมถึงจัดท าข้อเสนอในการ
จัดการปญัหาด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

 

วิธีการประเมินผล :  จากรายงานสรุปผลของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ได้รับการตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   
(ไม่รวมส่วนภูมิภาค) 
- ยา 
- อาหาร 
- เครื่องส าอาง 
- เครื่องมือแพทย์ 
- วัตถุอันตราย 
- วัตถุเสพติด 

ร้อยละ 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 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 
 

1. นายสมพร  ขจรวุฒิเดช ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
หน่วยงาน : กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7280 โทรศัพท์มือถือ : 086-637-8201 
โทรสาร : 02-590-7280 E-mail : spkj555@fda.moph.go.th 
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2. น.ส.บุณณดา หริัญเจริญ ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
หน่วยงาน : กองควบคุมวัตถุเสพตดิ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7343 โทรศัพท์มือถือ : 081-455-5452 
โทรสาร : 02-590-7772 E-mail : mooparn@fda.moph.go.th 
3.  น.ส. แววตา  ประพัทธ์ศร                ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : กลุ่มควบคุมเครื่องส าอาง  ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7273          โทรศัพท์มือถือ : 085-485-2605 
โทรสาร : 02-591-8468                    E-mail : veawta@fda.moph.go.th  
4. นางอรชุดา ธูปถมพงศ ์                           ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการ 
หน่วยงาน : กลุ่มควบคุมวตัถุอันตราย  ส านักควบคมุเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7385          โทรศัพท์มือถือ : 083-771-2605 
โทรสาร : 02-591-8483                    E-mail : artp@fda.moph.go.th  
5. นางอัจจิมา  สถาพรเจรญิยิ่ง ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7358 โทรศัพท์มือถือ : 086-603-7214 
โทรสาร : 02-591-8477 E-mail : udjima_sa@fda.moph.go.th 
6. นายวราวุธ  เสริมสินสิร ิ ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
หน่วยงาน : ส านักยา 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7155 โทรศัพท์มือถือ : 089-796-1437 
โทรสาร : 02-590-7341 E-mail : varavoot@hotmail.com 
7. น.ส. กนกเนตร  รตันจันท ต าแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : ส านักอาหาร 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7030 โทรศัพท์มือถือ : 089-831-3381 
โทรสาร : 02-591-8460 E-mail : planning.food@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

ส่วนภูมิภาค 
1.นายอาทิตย์  พันเดช   ต าแหน่ง : เภสัชกรช านาญการพเิศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7383  โทรศัพท์มือถือ : 084-795-6951 
โทรสาร : 02-591-8484   E-mail : artypun@gmail.com 
กองส่งเสรมิงานคุ้มครองฯ (กอง คบ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ส่วนกลาง 
1. น.ส. จิตธาดา  เซ่งเจริญ                 ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-7292  โทรศัพท์มือถือ : 081-841-5786 
โทรสาร : 02-591-8457   E-mail : jtdtrs@fda.moph.go.th 
กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 

 
 

mailto:mooparn@fda.moph.go.th
mailto:udjima_sa@fda.moph.go.th
mailto:varavoot@
mailto:planning.food@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 
 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม 11. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

11.1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
11.2 ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   

11.1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
สถานการณ ์

สถานการณ์การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สามารถสรุปประเด็นที่ส าคัญได้ ดังนี้ 
1. ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลใด

ประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” 

2. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในข้อ 3,4 และข้อ 5 ได้แต่งตั้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 
2559) 

3. ส านั กสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้ จั ดท าคู่ มื อส าหรับประชาชน                 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 การขอ
อนุญาตประกอบกิจการและการด าเนินการคลินิก เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งก าหนดระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น
ไม่เกิน 67 วันท าการ 

4. คลินิกเอกชน ที่ยื่นขอรับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการ ต้องมีลักษณะและมาตรฐาน
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล กฎกระทรวงว่าด้วยชนิดและจ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่
จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล กฎกระทรวงว่าด้วยวิชาชีพและจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ฯลฯ 

5. การเติบโตของธุรกิจสถานพยาบาลที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีคลินิกเอกชนที่ขออนุญาตตั้ง
ใหม่จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองและชุมชน ท าให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด และก าหนดเป็นมาตรฐานกลางในการด าเนินการทั่ว
ประเทศท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการให้บริการประชาชน 

6. ปัจจุบันฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนยังกระจัดกระจาย ไม่มีศูนย์รวมของฐานข้อมูล ถึงแม้ว่า      
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลออนไลน์ และอบรมการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็ตาม จ าเป็นต้องให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบั นทึก
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ข้อมูลการขออนุญาตฯต่างๆ และธุรกรรมอ่ืนๆในระบบสถานพยาบาลออนไลน์ ที่ทางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้พัฒนา เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูล การรายงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการจัดการ  การบริหาร และการพัฒนางานต่อไป 

7. ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน่วยงานในระดับเขต คือส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตทั้ง 12 เขต เพ่ือด าเนินการภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มอบลงไป ซึ่งงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพก็เป็นงานหนึ่งที่มอบส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ไปสนับสนุน
การด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ตลอดจนการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระทรวงเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนแบบ
บูรณาการในระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ้งเน้น 
- การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต แบบบูรณาการ 

 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน        
ในพ้ืนที่  

แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต 
แบบบูรณาการ 
1.มีการประชุมหรือแต่งตั้ ง
คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุ ขภาพในระดับ เขต  เพื่ อ
วางแผนแบบบูรณาการ 

1 . ท บ ท ว น ห รื อ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพในระดับเขต 
2. ประชุมคณะท างานฯเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อมูล
สถานพยาบาล ปัญหาระดับ
จังหวัด และระดับเขต รวมทั้ง
ข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้อง
ได้รับการเฝ้าระวัง  
3. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
แบบบู รณาการ  ตลอดจน
ถ่ายทอดตัวช้ีวัด  และช้ีแจง
คู่มือส าหรับประชาชน เพื่อ
เป็นมาตรฐานกลางในการ
ด าเนินงาน  
4. ด าเนินงานตามแผนงาน 
5. วิเคราะห์หาความเสี่ยง 
6 . จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะท างานเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน และ
จัดท ารายงานประชุม 

1. มกีารประชุมหรือทบทวน
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
ขั บ เ คลื่ อ น งานคุ้ มค รอ ง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ในระดับเขต 
2. มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ด าเนินการตรวจอนุญาต/
ร ะ บุ ปั ญ ห า ใ น พื้ น ที่ /
สถานพยาบาลที่ต้องได้รับ
การเฝ้าระวังในเขตพื้นท่ี 
3. มแีผนงาน/โครงการ/การ
ติดตามและประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ที่
ก าหนด 
4.  มีรายงานการประชุม
คณะท างานฯทุก 6 เดือน 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานแบบบูรณาการเพื่อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น คุ้ ม ค ร อ ง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพใน
ระดับเขต  
- การวางแผนแบบบูรณาการ 
- สถานพยาบาลผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด
(ขั้นตอนและระยะเวลาเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือส าหรับ
ประชาชน กระบวนการขออนุญาต
ประกอบกิจการและด าเนินการ
คลินิก : 67 วันท าการ) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ,
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12,ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง 
 

ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดมาตรฐาน  
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
 

ร้อยละ 100 
 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/ 

e-mail address 
ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นายแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการ สพรศ. 
ส านัก สพรศ. 

Tel. 02-193-7000 ต่อ 
18410 
Mobile 081-766-2234 
e-mail : 
akom_p@hotmail.com 

ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
สถานพยาบาลเอกชน 
ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 

นางสาวประนอมณัฐา วิไลรตัน ์ หัวหน้ากลุ่มคลินิก 
ส านัก สพรศ. 

Tel.02-193-7000 ต่อ 
18407 
Mobile 081-731-9764 
e-mail : 
mew5555@hotmail.com  

ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
คลินิก ภายใต้ พ.ร.บ.
สถานพยาบาล พ.ศ.
2541 (เฉพาะใน กทม.) 

นางพรพิศ กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร ์
ส านัก สพรศ. 

Tel.02-193-7000 ต่อ 
18415 
Mobile 081-731-9771 
e-mail : 
kanlanan@hotmail.com 

ผู้นิเทศงาน เขต 4 
จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด 

นางสาวกอกุล ใสสกุล นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านัก สพรศ. 

Tel. 02-193-7000 ต่อ 
18415 
Mobile 087-027-3701 
e-mail :mrdit@hotmail.com 

ติดตามการรายงานผล
ตัวช้ีวัด 
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11.2 ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   

สถานการณ ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) มีวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ   โดยก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ      
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)  มีเป้าหมายการลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพ
และมีการกระจายอย่างทั่วถึงและมีแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้ารูปแบบต่างๆ  
เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น และพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิต  บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล ซึ่งธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเป็นธุรกิจบริการสาขาหนึ่งที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมูลค่า
การตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2558 มีมูลค่าการตลาดถึง 4.75  หมื่นล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
15 ต่อปี  ซึ่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27  กันยายน  
2559   มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ          
( สปาเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม ) และบุคลากรด้านธุรกิจสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ซึ่งในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 3,157  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.30 มีผู้ด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ จ านวน 12,224  คน 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
3. การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ, 
นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ
เสรมิความงาม) 

1.ส่งเสรมิพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ในพื้นที่  

1.มีแผนงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพมีมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

บุคลากรด้านธุรกิจสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและ

2.มีกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ

บุคลากรด้านธุรกิจสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพมีมาตรฐาน 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ผู้ด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

และ ผูด้ าเนินการในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ(สปาเพื่อสุขภาพ
,นวดเพื่อสุขภาพและนวด
เพื่อเสรมิความงาม) 

3.ตรวจรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

3.สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจรับรอง
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อสุขภาพ, 
นวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ
เสรมิความงาม) 

1.ส่งเสรมิพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1.มีแผนงานโครงการพัฒนา
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการพัฒนา
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

2.สร้างและพัฒนาเครือข่าย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

2.มีเครือข่ายสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ระดับจังหวดั 

ชมรมสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ระดับจังหวัด 

3.เฝ้าระวังสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

3.มีกิจกรรมการออกตรวจ
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพก่อนและหลังการ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจ
เฝ้าระวังมาตรฐาน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ 
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพระดับจังหวัด
(สปาเพื่อสุขภาพ,นวดเพื่อ
สุขภาพและนวดเพื่อเสรมิ
ความงาม) 

1.ส ารวจข้อมลูสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1.มีกิจกรรมการส ารวจสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพใน
จังหวัด 

ข้อมูลสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ (สปาเพื่อ
สุขภาพ,นวดเพื่อสุขภาพ
และนวดเพื่อเสริมความ
งาม) ระดับจังหวัด 

2.สร้างและพัฒนาฐานข้อมูล
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ระดับจังหวดั 

2.มีฐานข้อมลูสถานประกอบ 
การเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดท่ี
เป็นปัจจุบันและมีคณุภาพ 

มีระบบฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพระดับจังหวัด 

3.เชื่อมโยงฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพกับ
ระบบฐานข้อมลูสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพของ
กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

3.มีการลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพของกองสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
การด าเนินงานสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพระหว่างจังหวัด
และกองสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 50 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมาย ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ร้อยละ 65 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address 
นายพรเทพ   ล้อมพรม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

Tel. 02- 1937000 ต่อ 18431 
Mobile 097 -0986355 
e-mail : porntep.taro@gmail.com 

นายชิติพัทธ์   ศรีงามเมือง ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

Tel. 02-1937000 ต่อ 18619 
Mobile 094-9564412 
e-mail : chitipat@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี  
หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 
แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ KP22 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ค านิยาม สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง คลินิกเอกชน  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง คลินิกเอกชนทีย่ื่นค าขอประกอบกิจการ
และด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้ งใหม่) ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐาน และตรวจสอบ
มาตรฐานสถานพยาบาล เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
และระยะเวลาของกระบวนการขออนุญาตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน      

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 

61  
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
ปีงบประมาณ 

65 
สถานพยาบาล
เอกชน (รายใหม่) 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
ร้อยละ 100 

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานพยาบาลเอกชนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย คลินิกเอกชนท่ียื่นค าขอประกอบกจิการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ท่ัวประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ทุกเดือน โดยส านักงานสาธารณสขุจังหวัด บันทึกข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัดผ่านทางอินเตอรเ์น็ต ซึ่ง

ทางส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะส่ง Link ของแบบการรายงานผลตัวช้ีวัดฯ
ที่ Line สารวัตรออนไลน์ ทุกสิ้นเดือน โดยทางส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1- 12  
ด าเนินการติดตาม การรายงานผลฯ จาก สสจ.ในภาพเขตและแจ้งผลตัวช้ีวัดฯใหส้ านัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทราบ เพ่ือจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานท่ัว
ประเทศ โดยส่งภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

แหล่งข้อมลู ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ) และส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 1- 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต)  และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั (ข้อมูลระดับจงัหวัด) 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนคลินิกเอกชนรายใหมท่ีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด - จ านวนคลินิก
เอกชนรายใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนคลินิกเอกชนท่ียื่นค าขอตั้งใหม่ทั้งหมด  
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด= (A/B)x100  
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 - 2565 : 

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

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ โดยที่ในกระบวนการขออนุญาต
ประกอบกิจการและด าเนินการคลนิิก ใช้ระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 67 วันท าการ อ้างอิงจาก
หนังสือคู่มือส าหรับประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานคลนิิก ISBN : 978-616-11-
3402-0 หน้า 3 

เอกสารสนับสนุน : - พระราชบัญญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
- คู่มือส าหรับประชาชน งานคลินกิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- คู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการด าเนินการ
สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผู้ปว่ยไว้ค้างคืน (คลินิก)  

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานพยาบาล ร้อยละ - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ  ผูอ้ านวยการส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 
    โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : 0817662234 
    โทรสาร : 02-1495631     E-mail : akom_p@hotmail.com 
2. นางพรพิศ  กาลนาน  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0817319771 
    โทรสาร : 02-1495631     E-mail : kanlanan@hotmail.com  
3.นางสาวกอกุล ใสสกลุ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18415 โทรศัพท์มือถือ : 0870273701 
    โทรสาร : 02-1495631     E-mail : mrdit@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18815   โทรศัพท์มือถือ : 08 6393 2553 
โทรสาร : 02-1937000 ต่อ 18815  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาวประนอมณัฐา  วิไลรัตน์ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-1937000 ต่อ 18407 โทรศัพท์มือถือ : 0817319764 
    โทรสาร : 02-1495631         E-mail : mew5555@hotmail.com 
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานตัวช้ีวัดในระดับเขต ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   เขต 1 – 12 กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

 

mailto:kanlanan@hotmail.com
mailto:mrdit@hotmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัด (Measurement Template) 
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หมวด Promotion, Prevention &Protection Excellence 
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสรมิสขุภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค) 

แผนที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที ่ 5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ KP22.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
ค านิยาม สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ หมายถึง สถานท่ีที่ตั้งขึ้นเพื่อด าเนินกิจการต่อไปนี ้

 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการบ าบัด
ด้วยน้ าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงอีก
อย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลหรือการอาบน้ า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ า นวดหรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อ

เสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการ
นวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบน้ าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   
 กิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง กระบวนการที่สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาตแต่งตั้งมีมติว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย 
มาตรฐานด้านสถานท่ี  มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการ 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 ปีงบประมาณ 

61 
ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
ปีงบประมาณ 

65 
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผา่น
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 
 

ร้อยละ 65 

 
 

ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 85 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อใหส้ถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน และประชาชนไดร้ับบริการ
สุขภาพท่ีมีคณุภาพ มาตรฐาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบรายงานผลการด าเนินงาน และรายงานผ่าน www.thaispa.go.th 
แหล่งข้อมลู  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจงัหวัด 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานตามพระราชบัญญัตสิถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนสถานประกอบเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแตเ่ดือน
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กรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 และไดร้ับการตรวจประเมินมาตรฐาน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด             =  

A   x 100 
    B 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 50 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายร้อยละ 65 

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

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 55 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายร้อยละ 70 

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

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 60 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายร้อยละ 75 

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

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 65 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายร้อยละ 80 

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

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 70 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 75 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมาย ร้อยละ 80 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ตามที่กฎหมายร้อยละ 85 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากแบบรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน 
 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  รวบรวมรายงานจากส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดภายในเขตรับผิดชอบส่งกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุก 3 เดือน 
 กลุ่มควบคุมก ากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพจัดท ารายงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทุก 3 เดือน 
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 กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรวบรวมข้อมลูจากส านักงานสนบัสนุนบริการ
สุขภาพเขตและกลุ่มควบคมุก ากับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประมวลผลการด าเนินงาน
ภาพรวมส่งกลุ่มแผนงาน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ทุก 3 เดือน   

เอกสารสนับสนุน :  คูม่ือแนวทางการด าเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
 พระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 
 หนังสือเอกสารความรูผู้้ด าเนินการสปา 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ  - -        87.30 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นายพรเทพ ล้อมพรม     ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  

        มือถือ : 097-098-6355   E-mail :porntep.taro@gmail.com 
   2.  นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง  ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619              

E-mail : chitipat@gmail.com 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายพรเทพ ล้อมพรม     ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619  
      มือถือ : 097-098-6355   E-mail :porntep.taro@gmail.com 
2.  นายชิติพัทธ์ ศรีงามเมือง  ที่ท างาน : 02-1937000 ต่อ 18619                      

E-mail : chitipat@gmail.com 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 
ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : 12. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

สถานการณ ์
ผลจากการประเมิน การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในปี 2560 พบว่า จังหวัด                  
ที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานขึ้นไปร้อยละ 60.53              
(46 จังหวัด) โดยมีจังหวัดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 39.47 (39 จั งหวัด) จังหวัดผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 46.05 (35 จังหวัด) และจังหวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี ร้อยละ 14.47 (11 จังหวัด) คือ 
อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ ภูเก็ต และ สตูล 
ทั้งนี ้จังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดคือยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 ประเด็น   

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานจ าแนกรายประเด็น จะพบว่า  
1) จังหวัดมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ร้อยละ 73.68 (56 จังหวัด)  
2) มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน

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

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

85.53 (65 จงัหวัด)   
5) มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมชุมชน ร้อยละ 69.74 (53 จงัหวัด)  
6) มีการสนับสนุนและพัฒนาระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 

69.74 (53 จงัหวัด)  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์และการเฝ้า

ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม  
2. การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)  
3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 

และต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมลู (การบันทึกข้อมูลในระบบ NEHIS) การมีสถานการณ์
และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสขุภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล 
สถานการณ์ และการเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล สถานการณ์ และ
การเฝา้ระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
2. มีการจัดระบบเฝ้าระวัง
สขุภาพจากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 
 

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

จังหวัดมีฐานข้อมูล มี
ระบบการเฝ้าระวัง และมี
สถานการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
จากการประกอบอาชีพ
และมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2.  การสนับสนุนการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
จังหวัดขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพจากการประกอบ
อาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ผ่านกลไกคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั (คสจ.) 

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

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

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

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน (EHA) และต าบลที่มชีุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดการมลูฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
จังหวัดมีการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ได้มาตรฐาน (EHA) ต าบล
ที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) และรพ.ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถจัดการมูลฝอยตดิ
เชื้อได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

1. มีกลไกการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ใน 
อปท.  
2. มีการด าเนินงานต าบลที่มี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) 
3. มีการด าเนินงานการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม

1. มีการด าเนินงาน ควบคุม
ก ากับและตดิตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม (EHA) ใน อปท. 
2. มีฐานข้อมลู อปท. ผ่าน
เกณฑร์ับรองคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม 
(EHA) 
3. มีการด าเนินงานต าบลที่มี
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย

โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขใน
พื้นที่ จัดการมูลฝอยตดิ
เชื้อถูกต้องตามกฎหมาย 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
กฎหมาย ในโรงพยาบาล  
(รพศ./รพท./รพช)  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
  

สิ่งแวดล้อม (Active 
Communities) 
4. มีข้อมูลโรงพยาบาล  
(รพศ./รพท./รพช)  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อถูกต้องตาม
กฎหมาย  
5. มีข้อมูลปริมาณมลูฝอยติด
เชื้อที่เกิดขึ้นและปริมาณที่
ได้รับการจัดการจากแหล่ง
ก าเหนิด 

 

 
ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตัิการเพื่อลดปจัจัย
เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง  
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง             
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

ร้อยละ 90 ของจังหวัด            
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอนามัย และ กรมควบคุมโรค 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 
ส านัก/กองประเมินผลกระทบ
ต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

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

รายละเอียดในตัวช้ีวัด
ประเด็นที่ 1-5 และ
ภาพรวมตัวช้ีวัด 

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

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

รายละเอียดในตัวช้ีวัด
ประเด็นที่ 6 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)  
แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที ่ 2. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot Zone) 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัด 24. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปจัจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอย่างบูรณาการมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่มรีะบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการ                

มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ค านิยาม จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ               

และยั่งยืน หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีระบบและกลไก เพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยง                     
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมลู สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 
2.  มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อน                         
การด าเนินงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเช้ือของโรงพยาบาล  รพศ./รพท./รพช.              
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจดับริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 
5. มีการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็ง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(Active Communities) 
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 

เกณฑ์เป้าหมาย   
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ร้อยละ 90 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 50 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับด ี

ร้อยละ 80 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับด ี

ร้อยละ 60 ของจังหวัด 
ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก  

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจยัเสีย่งมลพษิสิ่งแวดล้อม 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด   
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด และจัดท ารายงาน           

ผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มการรายงานและส่งให้ศูนย์อนามัย เป็นรายไตรมาส  
2. ศูนย์อนามัย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้กรมอนามยั                     
ตามแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมส าเนาแบบฟอรม์การรายงานรายจังหวัด เป็นรายไตรมาส   
3. หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ จัดท าเป็นรายงานสรุปผล                
การด าเนินงานฯ รายไตรมาส 
4. การรายงานผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวง 

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                 

อย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)X100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธค.60, มีค.61, มยิ.61, กย.61) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตัิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพฯ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด            
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ ผ่าน
เกณฑร์ะดับพื้นฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง) 

ร้อยละ 75 ของจังหวัด              
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง             
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

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

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตัิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 30 ของจังหวัด                
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง) 

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

ร้อยละ 50 ของจังหวัด              
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง 
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (ประเมินโดย ศอ. 
และ สคร.) 

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตัิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 60 ของจังหวัด              
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดี            
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

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

ร้อยละ 80  ของจังหวัด          
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี  (ประเมินโดย 
ศอ. และ สคร.) 

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

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีแผนปฏิบตัิการเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม           
และสุขภาพ 

ร้อยละ 40 ของจังหวัด          
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 
(จังหวัดประเมินตนเอง)  

ร้อยละ 50 ของจังหวัด         
มีระบบจดัการปจัจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ  
ผ่านเกณฑ์ระดับดมีาก 
(ประเมินโดย ศอ. และ สคร.) 

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

 

วิธีการประเมินผล :  1. การประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอร์มการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด) 
2. ศูนย์อนามัย (ศอ.) และส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ท าการทวนสอบและวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินตนเองของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (ตามแบบฟอรม์การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด) 
3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดภาพรวมของประเทศ 
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เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 
2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
3. Animation ให้ความรู้ด้านกฎหมายสาธารณสุขและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
4. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจา้หน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบตัิงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิง่แวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS)   
7. แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อมชุมชน 
8. แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับประชาชน และเจา้หน้าท่ี 
9. ค าแนะน าการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
10. แนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับโรงพยาบาล 
11. คูม่ือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ 
12. คูม่ือแนวทางการจัดการมลูฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล 
13. คูม่ืออบรมผู้ปฏิบตัิงานมูลฝอยติดเช้ือ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมลูฝอยติดเชื้อ 
14. คูม่ือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
15. คูม่ือแนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
16. กฎกระทรวงว่าด้วยการจดัการมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละของจังหวัดที่มรีะบบจดัการ
ปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการ               
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

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

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด 

ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมลู สถานการณ์ และการเฝ้าระวังดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                        
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   
โทร 02-5904202    โทรสาร 02-5904356  E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th    
ประเด็นการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย  
โทร 0 2590 4219   E-mail : chayanee.s@anamai.mail.go.th  
ประเด็นการจดัการมลูฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
นางสาวปาณสิา  ศรีดโรมนต์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย   
โทร 0 2590 4128   E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามยัสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน (EHA) 
นายชัยเลิศ ก่ิงแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย   

mailto:panisa.s@anamai.mail.go.th
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โทร 0 2590 4177   E-mail : chailert.k@ anamai.mail.go.th 
ประเด็นการด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้กิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Active Communities) 
นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย    
โทร  0 259 04261  E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th  
ประเด็นมีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
นางสาวณราวดี ชินราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ  กรมควบคุมโรค   
โทร 0 2590 4380  E-mail : cnaravadee@gmail.com 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  

1. กรมอนามัย (ส านักอนามยัสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภบิาลอาหารและน้ า กองประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข) 
2. กรมควบคุมโรค (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพฯ)   

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

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

 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นข้อมลูพื้นฐาน
และข้อมลูพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง
น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคญัในพ้ืนท่ี โดย
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการ
วิเคราะห์ และน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีการ
จัดการเรื่องความน่าเช่ือถือ และ
ทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ท้ังประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และ ประเด็นพื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่อย่าง
น้อย 2 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคญัในพ้ืนท่ี และ               
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที่ 

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ประเด็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมลู             
พื้นทีเ่สี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
พื้นที่เสี่ยงการจดัการสิ่งปฏิกูลและพยาธิ
ใบไม้ในตับหรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ 
อย่างน้อย 7 ประเด็น เน้นงานตามนโยบาย
และประเด็นปัญหาส าคญัในพ้ืนท่ี โดยบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ 
และน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพท้ังประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นฐาน และ ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงตอ่สุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาตามบริบท
ของพื้นทีอ่ย่างน้อย 3 ประเด็น เน้นงาน
ตามนโยบายและประเด็นปญัหาส าคัญใน
พื้นที่ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน แก้ไขปัญหาอยา่งบูรณาการในพ้ืนท่ี 

1.1 มีฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเด็นข้อมลูพื้นฐาน
และข้อมลูพื้นทีเ่สี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง
น้อย 9 ประเด็น เน้นงานตาม
นโยบายส าคัญ และประเด็นปัญหา
ส าคัญในพ้ืนท่ี โดยบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบ NEHIS  มีการวิเคราะห์ และน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแกไ้ข
ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล 
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน และประเด็นพื้นที่
เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่อย่าง
น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตาม
นโยบายและประเด็นปัญหาส าคญัใน
พื้นที่ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน แก้ไขปญัหาอย่างบูรณา
การในพ้ืนท่ี 

mailto:preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
หมายเหตุ ประเด็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อสขุภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พ้ืนท่ีเสี่ยงใน 3 กลุ่มหลักท่ีก าหนด (จ านวน 46 
จังหวัด)  และพื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกลูและพยาธิใบไม้ในตับ  (จ านวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด 
2. มีกลไกการจัดการปจัจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสขุจังหวดั (คสจ.) 
2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสงักัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ            
การอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านละหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.2 มโีครงการ/กิจกรรม/แผน                  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.3 มีการจดัประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเดน็            
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญหรอื            
เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่การ
ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.5 มมีติจากการประชุมและ                       
มีการตดิตามการด าเนินการตามมติ             
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด             
อย่างน้อย 2 มติ 
2.6 มีการจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติาม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข  

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสงักัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งรบัผิดชอบ
งานด้านกฎหมายและการอนามยั
สิ่งแวดล้อม ดา้นละหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด 
2.2 มโีครงการ/กิจกรรม/แผน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.3 มีการจดัประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเดน็ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคญัหรือเปน็ปัญหา
ของพื้นที่หรือการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั อย่างน้อย 3 ประเด็น 
2.5 มมีติจากการประชุมและ                        
มีการตดิตามการด าเนินการตามมติ               
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด                
อย่างน้อย 3 มติ 
2.6 มีการจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ              
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการบริหาร
และขับเคลื่อนการปฏิบัตติามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสุข 
2.7 มีการก าหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน
งานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเช่น 
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ, การแต่งตั้ง
คณะท างานโดยมีประชาชน มีส่วนร่วม, การ
แต่งตั้งคณะท างานระหว่างจังหวัดเพื่อ
ท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เป็นต้น 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสงักัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                       
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านกฎหมายและ             
การอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านละหนึง่คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.2 มโีครงการ/กิจกรรม/แผน                  
การด าเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.3 มีการจดัประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดั 
2.4 มีการน าเสนอข้อมูลในประเดน็           
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญหรอื              
เป็นปัญหาของพื้นที่หรือการส่งเสริม
และสนบัสนุนให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเข้าสู่
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อย่างน้อย 5 ประเด็น 
2.5 มมีติจากการประชุมและ                                
มีการตดิตามการด าเนินการตามมติ              
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด               
อย่างน้อย 5 มติ 
2.6 มีการจดัท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและ           
ส่งรายงานมายังคณะอนุกรรมการ
บริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัตติาม
กฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข 
2.7 มีการก าหนดรูปแบบในการ
ขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวดัเช่น การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการ,การแต่งตั้ง
คณะท างานโดยมีประชาชน  มีส่วน
ร่วม, การแต่งตั้งคณะท างานระหวา่ง
จังหวัดเพื่อท างานร่วมกันแบบบูรณา
การ เป็นต้น 
2.8 มีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัตติามกฎหมาย ว่า
ด้วยการสาธารณสุข 

3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 
3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบรกิาร            
การสาธารณสุขทุกประเภท 
ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่   
รพศ., รพท., รพช.,รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว ์
3.2 มีข้อมูลปริมาณมลูฝอยติดเชือ้ท่ี
เกิดขึ้นและปริมาณมลูฝอยติดเชื้อที่
ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนดิต่างๆ  
คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่   
รพศ. ,รพท., รพช., รพสต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอื่นๆ  

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบรกิาร           
การสาธารณสุขทุกประเภท ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่ รพศ., 
รพท., รพช. ,รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงานราชการ
และรัฐวสิาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว ์
3.2 มีข้อมูลปริมาณมลูฝอยติดเชือ้ท่ีเกิดขึ้น
และปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือท่ีไดร้ับการ
จัดการของแหล่งก าเนดิต่างๆ คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่ รพศ., 
รพท., รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงานราชการ
และรัฐวสิาหกิจอื่นๆ 
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกเอกชน 

3.1 มีฐานข้อมูลจ านวนสถานบรกิาร               
การสาธารณสุขทุกประเภท 
ประกอบด้วย  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่ 
รพศ. ,รพท. ,รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอื่นๆ  
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว ์
3.2 มีข้อมูลปริมาณมลูฝอยติดเชือ้ท่ี
เกิดขึ้นและปริมาณมลูฝอยติดเชื้อที่
ได้รับการจัดการของแหล่งก าเนดิ
ต่างๆ คือ  
   (1) โรงพยาบาลสังกดั สธ. ได้แก่ 
รพศ., รพท. ,รพช., รพ.สต. 
   (2) โรงพยาบาลสังกดักรมวิชาการ 
สธ. 
   (3) โรงพยาบาลสังกดัหน่วยงาน
ราชการและรัฐวสิาหกิจอื่นๆ 
   (4) โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิก
เอกชน 
   (5) สถานพยาบาลสัตว ์

4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจดับริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคมุ 
ก ากับ และตดิตามการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมกีาร
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย                    
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคมุ ก ากับ 
และตดิตามการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีการส่งเสรมิ/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพฒันา
ศักยภาพ และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย              
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครองส่วน

4.1 มีแผนการด าเนินงาน ควบคมุ 
ก ากับ และตดิตามการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
การส่งเสริม/สนบัสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และมีการถ่ายทอดสื่อสารนโยบาย                     
ให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ 
4.3. ร้อยละ 25 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA)  ระดับพ้ืนฐาน 
(ตามที่กรมอนามัยก าหนด) 
 
 
 

ท้องถิ่น (อปท.) ในพ้ืนท่ี ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(EHA)  ระดับพ้ืนฐาน (ตามที่กรมอนามัย
ก าหนด) 
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้บคุลากรของ
หน่วยงานไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน (เพื่อ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor) 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบ 
4.3 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
ประเมินรับรองคณุภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (EHA)  ระดับพ้ืนฐาน 
(ตามที่กรมอนามัยก าหนด) 
4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อมอยา่งน้อย 1 คน (เพื่อเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา : Instructor) 
4.5 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในพ้ืนท่ี ผ่านการประเมิน
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร 
อย่างน้อย 1 แห่ง และเป็นต้นแบบ
การจัดการด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 

หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และเมืองพัทยา 

5. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชมุชน 
5.1 มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้               
ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพในการ
จัดการดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนระยะยาว 
5.2 ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ                
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็งด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

5.1 ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ                    
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 
50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่                     
และมีแหล่งเรยีนรู้นวัตกรรมชุมชน                 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

5.1 ต าบลมีชุมชนท่ีมีศักยภาพ               
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม   
ร้อยละ 50 ของต าบลมีชุมชนเข้มแข็ง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
5.2 เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่                
และมีแหล่งเรยีนรู้นวัตกรรมชุมชน               
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคเีครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  

6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                  
จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก าหนด  50 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่ 
6.1 มีการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ในกลุ่ม

มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                      
จากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 70 
คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่  
6.1 มีการส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมลูผู้ประกอบอาชีพเก็บ/

มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพ                     
จากการประกอบอาชีพและมลพิษ
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม
โรคก าหนด 90 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งด าเนินการอย่างน้อย ได้แก่  
6.1 มีการส ารวจและจดัท าฐานข้อมูล
จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและข้อมลูกลุม่เสี่ยง ใน
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ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
ผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะหรือผู้
ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด 
6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย
มลพิษ สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมูล 
(เชิงรุก) ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบอาชีพอย่าง
หนึ่งอย่างใดและมีการสื่อสารข้อมูล 
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม 
สิ่งแวดล้อมตามแผน 

คัดแยกขยะหรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่ง
อย่างใด  
6.2 มีการจดัเก็บข้อมลูสุขภาพ จากหน่วย
บริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเข้ารบัการ
รักษาท่ีไดร้ับผลกระทบจากปัจจัยมลพิษ
สิ่งแวดล้อมหรือมีการเก็บข้อมลู (เชิงรุก)
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
หรือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด  
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผลการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมตามแผน  
6.4 มีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 
และมีการเตรียมความพร้อมด้านคนและ
อุปกรณ์  
6.5 มีแผนงาน/โครงการ เพื่อการสื่อสาร
ความเสีย่ง/ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บ/คัดแยกขยะ
หรือผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
6.2 มีการจดัเก็บข้อมลูสุขภาพ จาก
หน่วยบริการสุขภาพในกลุม่ผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยมลพิษสิ่งแวดล้อมและมีการเก็บ
ข้อมูล(เชิงรุก)ประชาชนกลุม่เสีย่งจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมหรือผู้ประกอบ
อาชีพ  
6.3 มีการนิเทศ หรือร่วมประเมินผล
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อมตามแผน  
6.4 มีแผนฯ และมีการฝึกซ้อมตาม
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในจังหวัด 
และเก็บ/สรุปการฝึกซ้อมฯ  
6.5 มีแผนงาน/โครงการและมีการ
สื่อสารความเสี่ยง/ให้ความรูด้้าน       
อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

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



 
 

ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 1. อัตราตายทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม  

สถานการณ ์
จากการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด โดยน าข้อมูล

จากการรายงานสรุปผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560  พบว่า อัตราการ
เสียชีวิตของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ ปี 2560 เท่ากับ 3.51 ต่อ 1,000 ทารก
เกิดมีชีพ ลดลงจาก ปี 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.94 ต่อ 1 ,000 ทารกเกิดมีชีพ โดยในปี 2560 อัตราการ
เสียชีวิตต่ าสุดที่เขตสุขภาพที่ 6 คือ 2.89 ต่อ 1 ,000 ทารกเกิดมีชีพ และเขตสุขภาพที่มีอัตราการเสียชีวิต
เกินเป้าหมาย 4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 11, 7, 4 และ 3 เท่ากับ 4.14, 4.29, 4.3 
และ 4.33 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ ตามล าดับ 

ที่มา : รายงาน ตก.1-2 รอบ 2 ปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 
 

เตียง NICU ตามเกณฑ์ 1: 500 ทารกเกิดมีชีพ ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ เท่ากับ 1: 583 ทารกเกิดมีชีพ 
โดยเขตสุขภาพที่ยังด าเนินงานไม่ได้ตามเกณฑ์ 1: 500 ทารกเกิดมีชีพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 และ 11 โดยเขตสุขภาพที่ 9 มีจ านวนเตียง NICU ต่อทารกเกิดมีชีพสูงถึง 1: 868 ทารกเกิดมีชีพ 

และร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด          
(>60%) ค่าเฉลี่ย 12 เขตสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 92.17 

ผลส าเร็จในการด าเนินการตามเกณฑ์นั้น พบว่าปัจจัยความส าเร็จขึ้นกับนโยบายและการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับเขตและจังหวัด การสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางทารกแรกเกิด
วิกฤต อย่างไรก็ตามการเพ่ิมเตียง NICU แต่ไม่ได้เพ่ิมบุคลากรที่ให้การบริบาลผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น (โดยเฉพาะทีม
พยาบาล) ท าให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไม่ยั่งยืน 
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ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤28 วัน ที่มีน้ าหนักแรกเกิด ≥500 กรัม ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารก   
เกิดมีชีพ 
2. จ านวนเตียง NICU เป็นสัดส่วนเหมาะสม 1: 500 ทารกแรกเกิดมีชีพ 
3. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียวในโรงพยาบาลระดับ F3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ทารกท่ีคลอดและมี
ชีวิตจนถึง 28 วัน  
สป.สธ. (รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต.) 

1. เพิ่มเตียง NICU ให้ได้ตาม
เกณฑ ์1:500 ทารกแรกเกดิมี
ชีพ 
2. เพิม่พยาบาลวิชาชีพให้
สอดคล้องกับจ านวน NICU ที่
เพิ่มขึ้นให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน  
3. จัดระบบ Intrauterine 
transfer  
4. จัดระบบ step down beds 
(refer back)  
5. การคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แต่ก าเนิดทุกราย  
6. การฝากครรภ์คณุภาพและ
ห้องคลอดคุณภาพ ผ่าน MCH 
board  
7. สนับสนุนด้านการพัฒนา
บุคลากรในหลักสตูรเฉพาะ  
ทางพยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤต  
8. สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการรับส่งต่อทารก  
แรกเกิด พร้อมท้ังอุปกรณ์ที่
จ าเป็นให้ได้ตามมาตรฐาน  

1. ค านวณจ านวน NICU จ านวน
ทารกเกิดมีชีพเฉลี่ยของ ปี 2558-
2560 
2. ตรวจติดตามจ านวนพยาบาล
วิชาชีพท่ีขึ้นปฏิบัติงาน NICU ตาม
เกณฑ์มาตรฐานดังน้ี ม ีneonatal 
nurse practitioner เวรละ 1 คน 
ร่วมกับ ม ีพยาบาลวิชาชีพ 1 คนต่อ
ผู้ป่วย 2 คน และ 1 คนต่อ ผู้ป่วย 4 
คนส าหรับ Sick newborn  
3. มีระบบประสานงานเพื่อ  
การส่งต่อมารดาเพื่อไปคลอดยังรพ.ที่
มีความสามารถในการ  
ดูแลทารกกลุ่มเสี่ยง  
4. มีระบบการส่งผู้ป่วยกลับ  
อย่างเป็นระบบชัดเจน  
5. มีการคัดกรองโรคหัวใจ  
พิการแต่ก าเนดิในทารกก่อน  
กลับบ้าน  
6. ควรเป็นสูติแพทย์ก าหนด  
7. มีการสนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษา
ในหลักสูตรพยาบาลทารกแรกเกิด
วิกฤตอย่างต่อเนื่อง  
8. มีเครือข่ายการรับส่งต่อ  
ทารกแรกเกิดภายในเขต  

1. เพิ่มเตียง NICU ให้ได้
ตามเกณฑ1์:500 ทารก
คลอด โดยนับรวมเป็นเขต  
2. มีการจัดระบบ
Intrauterine transfer  
ให้มารดาคลอดในรพ. ที่มี
ความสามารถ ในการดูแล
ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง  
3. มีการบริหารจัดการ
เตียงเพื่อการรองรับการ
ส่งกลับไปรักษาต่อเนื่อง
เมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไป
ดูแลต่อทีส่ถานพยาบาล
ใกล้บ้านได้แล้ว 
(Stepdown bed for 
refer back) ทั้งนี้เพื่อลด
ความแออัดของ
โรงพยาบาลระดับ A  
4. มีการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนดิทุกราย  
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ตัวชี้ วัดก ากับ ติดตาม : อัตราตายทารกแรกเกิดที่ มีน้ าหนักมากกว่าหรือ เท่ากับ  500 กรัม               
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 3.6 - 3.4 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่รับผดิชอบ 
นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกลุ ต าแหน่ง  

นายแพทย์เช่ียวชาญ สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

Tel.02-3548928  
Fax: 02-3548439 
Mobile 083-0070578 
e-mail:wiboonkan@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบงาน 
service plan ทารก
แรกเกิด  
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 1 

ตัวช้ีวัด อัตราตายของทารกแรกเกิด 
อายุ ≤ 28 วัน 

เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 

เขต
สุขภาพ 

จังหวัด จ านวน 
การเกิดมีชีพ 

จ านวน 
ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

1 
 

เชียงใหม่ 7,782 23 2.96 15,552 30 518 7 7 100 
แม่ฮ่องสอน 2,095 8 3.82 3,089 8 386 3 3 100 

ล าปาง 2,045 9 4.40 4,223 12 352 3 1 33.33 
ล าพูน 2,034 10 4.92 2,035 6 339 2 1 50.0 
น่าน 2,550 7 2.75 3,738 4 935 2 2 100 
แพร่ 1,767 10 5.66 2,718 8 340 2 1 50.0 

เชียงราย 5,950 15 2.52 12,094 16 756 7 6 85.71 
พะเยา 2,283 7 3.07 3,317 7 474 2 2 100 

ภาพรวมเขต 26,506 89 3.36 46,766 91 514 28 23 82.14 
 
 



419 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 2 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

2 พิษณุโลก 5,132 27 5.26 8,147 24 339 2 2 100 
อุตรดิตถ์ 2,302 8 3.48 2,990 8 374 2 1 50.0 
เพชรบูรณ์ 6,032 14 2.32 7,491 20 375 5 5 100 
สุโขทัย 2,961 6 2.03 4,417 12 368 3 3 100 
ตาก 4,536 19 4.19 8,230 18 457 4 4 100 

ภาพรวมเขต 20,963 74 3.53 31,275 82 381 16 15 100 
 

 

 

 



420 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 3 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

3 นครสวรรค์ 4,879 24 4.92 5,876 10 588 6 6 100 
พิจิตร 2,552 8 3.13 3,443 8 430 3 3 100 

ก าแพงเพชร 1,211 5 4.13 5,416 8 677 3 3 100 
อุทัยธานี 1,639 5 3.05 2,601 6 434 2 2 100 
ชัยนาท 1,495 9 6.02 1,962 6 327 1 0 0 

ภาพรวมเขต 11,776 51 4.33 19,298 38 508 15 14 93.33 
 

 

 

 



421 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 4 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

4 อยุธยา 4,770 31 6.50 7,658 15 511 3 3 100 
ปทุมธานี 3,507 13 3.71 5,053 14 361 2 2 100 
นนทบุรี 2,844 10 3.52 6,919 10 692 5 5 100 
สระบุรี 3,451 9 2.61 7,798 16 487 2 2 100 
ลพบุรี 3,588 20 5.57 5,360 10 536 4 4 100 
สิงห์บุรี 1,235 5 4.05 1,820 8 228 2 2 100 
อ่างทอง 1,460 6 4.11 2,500 8 313 2 2 100 

นครนายก 1,232 1 0.81 1,881 6 314 1 1 100 
ภาพรวมเขต 22,087 95 4.30 38,989 87 448 21 21 100 

 
 



422 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 5 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

5 ราชบุรี 6,627 18 2.72 9,937 25 397 5 5 100 
กาญจนบุรี 4,829 22 4.56 8,256 11 751 5 5 100 
นครปฐม 4,900 21 4.29 7,631 9 848 4 4 100 

สุพรรณบุรี 4,260 11 2.58 7,743 13 596 4 4 100 
เพชรบุรี 2,719 7 2.57 4,360 10 436 3 3 100 

ประจวบฯ 4,872 24 4.93 6,824 20 341 3 3 100 
สมุทรสาคร 8,206 33 4.02 12,718 21 606 2 2 100 

สมุทรสงคราม 787 4 5.08 1,331 0 0 2 1 50.0 
ภาพรวมเขต 37,200 140 3.76 58,800 109 539 28 27 96.43 

 

 



423 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 6 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จงัหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

6 จันทบุรี 2,623 13 4.96 6,102 6 1017 5 5 100 
ฉะเชิงเทรา 3,788 17 4.49 8,011 13 616 5 5 100 

ชลบุร ี 22,798 43 1.89 28,988 22 1318 7 7 100 
ปราจีนบุรี 4,155 11 2.65 5,808 14 415 2 1 50.0 

ตราด 1,962 10 5.10 2,564 6 427 1 1 100 
สมุทรปราการ 8,406 21 2.50 5,583 12 465 4 4 100 

ระยอง 7,008 23 3.28 9,944 15 663 4 4 100 
สระแก้ว 3,659 19 5.19 5,954 8 744 2 2 100 

ภาพรวมเขต 54,399 157 2.89 72,954 96 760 30 29 96.67 
 

 



424 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 7 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อาย ุ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

7 ร้อยเอ็ด 4,676 14 2.99 18,500 26 712 7 7 100 
ขอนแก่น 11,591 71 6.13 4,299 8 537 5 5 100 

มหาสารคาม 4,673 18 3.85 5,974 14 427 6 5 83.33 
กาฬสินธุ์ 5,163 9 1.74 6,987 8 873 5 5 100 

ภาพรวมเขต 26,103 112 4.29 35,760 56 639 23 22 95.65 
 

 

 

 



425 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 8 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

8 หนองคาย 3,996 16 4.00 4,695 12 391 3 3 100 
หนองบัวล าภู 3,058 8 2.62 4,398 6 733 2 1 50.0 

เลย 5,618 15 2.67 6,400 8 800 2 2 100 
อุดรธานี 9,918 39 3.93 13,993 12 1166 6 6 100 
บึงกาฬ 2,506 1 0.40 4,016 8 502 2 2 100 

นครพนม 4,120 15 3.64 5,308 6 885 3 3 100 
สกลนคร 8,037 24 2.99 11,282 18 627 4 4 100 

ภาพรวมเขต 37,253 118 3.17 50,092 70 716 22 21 95.45 
 

 

 



426 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 9 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

9 นครราชสีมา 15,702 59 3.76 28,583 27 1059 6 6 100 
ชัยภูมิ 5,608 19 3.39 8,592 14 614 14 13 92.86 
บุรีรัมย์ 7,673 15 1.95 14,130 18 785 7 5 71.43 
สุรินทร์ 8,614 20 2.32 12,036 14 860 6 6 100 

ภาพรวมเขต 37,597 113 3.01 63,341 73 868 33 30 90.91 
 

 

 

 



427 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 10 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

10 ยโสธร 2,280 5 2.19 3,264 8 408 2 2 100 
ศรีสะเกษ 6,049 14 2.31 10,196 16 637 6 6 100 

อ านาจเจริญ 2,041 2 0.98 2,964 6 740 1 1 100 
อุบลราชธานี 10,733 41 3.82 17,645 32 551 6 5 83.33 
มุกดาหาร 2,314 6 2.59 3,188 6 531 1 1 100 

ภาพรวมเขต 23,417 68 2.90 37,257 68 548 16 15 93.75 
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 11 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

11 ชุมพร 4,650 16 3.44 6,000 8 750 2 2 100 
สุราษฎร์ธานี 7,162 44 6.14 11,320 16 708 7 5 71.43 

นครศรีฯ 9,226 24 2.60 16,592 23 721 10 10 100 
ระนอง 1,076 4 3.72 1,366 6 228 1 1 100 
กระบี่ 3,847 17 4.42 6,870 8 859 1 1 100 
พังงา 1,765 2 1.13 2,120 10 212 2 2 100 
ภูเก็ต 3,659 23 6.29 8,520 8 1065 3 3 100 

ภาพรวมเขต 31,385 130 4.14 52,788 79 668 26 24 92.31 
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สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 
สาขาทารกแรกเกิด 
เขตสุขภาพที่ 12 

ตัวช้ีวัด 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 

อายุ ≤ 28 วัน 
เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้นไป 
ที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 

เป้าหมาย <4:1,000 ทารกเกิดมีชีพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ > 60% 
เขต

สุขภาพ 
จังหวัด จ านวน 

การเกิดมีชีพ 
จ านวน 

ทารกแรก
เกิดตาย 

ผลงาน ทารก 
เกิดมีชีพ 
ปี 2559 

จ านวน
เตียง 
NICU 

ผลงาน จ านวน
โรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ 
F1 ขึ้นไป 

จ านวนโรงพยาบาล
ตั้งแต่ระดับ F1 ขึ้น
ไปท่ีมีการคัดกรอง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

ผลงาน 

12 สงขลา 7,600 21 2.76 15,595 34 459 4 4 100 
สตูล 3,018 8 2.65 4,326 6 721 2 1 50.0 

นราธิวาส 9,268 44 4.75 3,051 18 170 4 4 100 
ปัตตานี 8,336 34 4.08 11,244 16 703 3 3 100 
ยะลา 5,391 19 3.52 5,750 18 319 4 0 0 
ตรัง 3,165 9 2.84 6,745 8 843 3 3 100 

พัทลุง 1,210 6 4.96 4,733 10 473 3 3 100 
ภาพรวมเขต 37,988 141 3.71 51,444 110 468 23 18 78.26 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    31. อัตราตายทารกแรกเกิด  
ค านิยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 500 กรัม ที่เกิดมามีชีวิตใน

โรงพยาบาล สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
เกณฑ์เป้าหมาย : ลดอัตราตายของทารกแรกเกิดอายตุ่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
< 3.4  

ต่อ 1,000  
ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 3.0 
ต่อ 1,000  

ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.8 
ต่อ 1,000  

ทารกแรกเกิดมีชีพ 

< 2.5 
ต่อ 1,000  

ทารกแรกเกิดมีชีพ 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกท่ีคลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนเิทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
กรมการแพทย ์
2. โรงพยาบาลจดัเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ 
Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
3. รวบรวมข้อมูลการตายของทารกแรกเกิดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเปรียบเทยีบ 

แหล่งข้อมลู 1. ข้อมูลแบบรายงานการนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ 
ในระดับจังหวัดและระดับเขต (ตก.1, 2) 
2. ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center  
3. ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนทารกท่ีเสียชีวิต < 28 วัน 
รายการข้อมลู 2 B =  จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน    รอบ 12 เดือน 
- 3.6 -           3.4 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน    รอบ 12 เดือน 
- 3.2 -           3.0 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน    รอบ 12 เดือน 
- 3.0 - 2.8 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน    รอบ 12 เดือน 
- 2.6 - 2.5 

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมท าเข้าใจตัวช้ีวัด 
2. ส่งข้อมูลครบทุกเขต 
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3. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. มีการสรุปข้อมลู 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสขุภาพทารกแรกเกดิ 
2. ยุทธศาสตรต์ัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมลู กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559    2560 
7 อัตราตายทารกแรกเกิด ต่อ 

1,000 ทารกเกิดมีชีพ 
5 3.94    3.51 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกดิ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928             โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์   
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357   โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกดิ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928  โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357             โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
3. นายปวิช อภิปาลกลุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352             โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    31. จ านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ 
ค านิยาม เตียง NICU หมายถึง ครุภณัฑ์การแพทย์ตามเกณฑม์าตรฐานของสถานพยาบาลแตล่ะระดบั 

รวมถึงจ านวนบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์เป้าหมาย : จ านวนเตียง NICU ในเขตสุขภาพ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1:500  

ทารกเกิดมีชีพ 
1:500  

ทารกเกิดมีชีพ 
1:500  

ทารกเกิดมีชีพ 
1:500  

ทารกเกิดมีชีพ 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทารกท่ีเกิดรอดออกมามีชีวิต สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจ านวนเตียง NICU พร้อมครุภณัฑ์และบุคลากรจากทะเบียนรายงานของโรงพยาบาล

ทุกแห่ง สังกัด สป. สธ. และ/หรือโรงพยาบาลนอกสังกัด 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ. 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเตียง NICU  
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนทารกเกิดมีชีพเฉลี่ยของ ปี 2558-2560 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (B/A)  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 1:500 ทารกเกิดมีชีพ - 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 1:500 ทารกเกิดมีชีพ - 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 1:500 ทารกเกิดมีชีพ - 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
- 1:500 ทารกเกิดมีชีพ - 1:500 ทารกเกิดมีชีพ 
    

วิธีการประเมินผล :  1. ประชุมท าความเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
3. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับเตียง NICU ได้ครบทุกเขต 
4. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้ง NICU 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสขุภาพทารกแรกเกดิ 
2. ยุทธศาสตรต์ัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมลู กระทรวงสาธารณสุข 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2558 2559 2560 
862 สัดส่วน NICU ในเขตสุขภาพ 754 690 583 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกดิ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928             โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์    

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกดิ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928   โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
3. นายปวิช อภิปาลกลุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352             โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  
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หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ    

31. การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว 

ค านิยาม การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด หมายถึง การวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในทารกแรก
เกิดที่อายุ 48 ชม.หรือก่อนทารกกลับบ้านตามแนวทางการคัดกรอง 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแตร่ะดับ F3 ขึ้นไปท่ีมกีารคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกท่ีเกิดในโรงพยาบาลทุกคน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลจากการรายงานของผู้รบัผิดชอบในเขตสุขภาพ ด้านทารกแรกเกิด 
แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลโรงพยาบาลทุกแห่ง สังกัด สป. สธ.  
รายการข้อมลู 1 A= โรงพยาบาลตั้งแตร่ะดับ F3 ขึ้นไปที่มีการคดักรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนดิชนิดเขียว 
รายการข้อมลู 2 B= โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F3 ขึ้นไป 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 60 - ร้อยละ 80 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 

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

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

วิธีการประเมินผล :  
 
 

1. ประชุมท าความเข้าใจตัวชี้วัด 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง pulse oximeter 
3. มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางพัฒนาระบบบริการสขุภาพทารกแรกเกดิ 
2. ยุทธศาสตรต์ัวช้ีวัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมลู กระทรวงสาธารณสุข 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รพ.F1 

92.17% 
ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั F3 ขึ้น
ไปท่ีมีการคดักรองโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดเขียว 

- - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล            ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928  โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์    

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองบริหารการสาธารณสุข    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ      รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851   E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล            ผู้รับผิดชอบงาน service plan ทารกแรกเกิด  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548928             โทรศัพท์มือถือ : 083-0070578 
    โทรสาร : 02-3548439  E-mail : wiboonkan@gmail.com 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ            รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail :  pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์   
3. นายปวิช อภิปาลกลุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352  โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome และ Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 2,SP 4  อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

สถานการณ ์
แนวโน้มการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2550 - 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น

และลดลงตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่ส าคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อ
สุขภาพจิต และภัยธรรมชาติต่างๆ (ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล, 2552) โดยแต่ละปี มีจ านวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 
ประมาณ 4,500 – 5,500 คน ซึ่งมีมากกว่าจ านวนผู้เสียชีวิตจากการถูกท าร้ายซึ่งมีประมาณปีละ 3,300 - 
3,800 ราย (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2546) จะเห็นได้ว่า  
ภายหลังจากปี พ.ศ. 2553 – 255๘ อัตราการฆ่าตัวตายเริ่มมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นจาก 5.90 ต่อประชากรแสนคน 
เป็น 6.47 ต่อประชากรแสนคน และในปี พ.ศ. 2559 เป็น 6.35 ต่อประชากรแสนคน ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 – 2559 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com 
 

เมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพพบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงที่สุด คิดเป็น 12.67  
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2, 3, 9 และ 11 คิดเป็น 8.68, 8.16, 7.04 และ 6.39 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 2  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายส าเร็จนั้น ก่อให้เกิดภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิตแก่ผู้ใกล้ชิด
รวมถึงการสูญเสียแก่ประเทศในเชิงเศรษฐกิจ จากการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม ในการดูแลเฝ้าระวังภาวะทางสุขภาพจิต รวมทั้งการเยียวยาจิตใจแก่ผู้ใกล้ชิด องค์การอนามัยโลกได้ให้
ความส าคัญ ต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี ร้อยละ 10 ของจ านวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย 
ส าเร็จจะลดลง เทียบกับจ านวนเดิม จึงได้จัดล าดับประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
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ระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีข้อเสนอเชิงมาตรการ คือ การสร้างและบูรณาการนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันปัญหาฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย การเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันปัญหาการฆ่า
ตัวตาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาระบบช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการคัดกรอง ประเมินระดับความ
เสี่ยง การช่วยเหลือเบื้องต้น และการติดตามเฝ้าระวังการท าร้ายตัวเองซ้ า จะสามารถช่วยลดอัตราการฆ่าตัว
ตายได้เป็นผลดี 

 
 

 
 

ภาพที่ ๒ อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 จ าแนกรายเขตสุขภาพ 
ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ http://www.suicidethai.com 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ A – M2 ทุกแห่ง 
2. บริการจิตเวชที่ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจิตเวชส าคัญที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ได้แก่ โรคติดสุรา 

โรคซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น  
4. การติดตามดูแลผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ าตามแนวทางมาตรฐาน  
5. บูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ.) ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย  
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เขตสุขภาพ 

6.3 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1,2,3,5 : ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในโรงพยาบาลระดับ    A – M2 ทุกแห่ง 
บริการจติเวชที่ไดม้าตรฐาน พัฒนาการเข้าถึงบริการในโรคจติเวชส าคัญที่เป็นปัจจัยเสีย่งต่อการฆา่ตัวตาย ได้แก่ โรคติดสรุา โรค
ซึมเศร้า และโรคสมาธิสั้น และบูรณาการระบบการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เช่ือมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตายและการช่วยเหลือเบือ้งต้น ผู้ที่เสี่ยงและผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่
เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 

- พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจติ
เวช/ยาเสพติดที่มภีาวะเร่งด่วน
ทางสุขภาพจิต (acute care) ใน
หน่วยบริการ 
- การจัดบริการจิตเวชที่ได้
มาตรฐานตามแนวทาง 
การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิต 
- สนับสนุนองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ดูแลผู้พยายามฆ่าตัวตาย ในพื้นที่ 
รวมทั้งสืบสวนสาเหตุการฆ่าตัว
ตาย 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ สื่อสารและ
ประชาสมัพันธแ์นวทาง การ
ด าเนินงานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้ที่มคีวามเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุขท่ัวประเทศ 

- ผังไหลและทะเบียน 
การดูแลผู้ป่วยจติเวช/ยาเสพติด 
ในระบบบริการเร่งด่วนในหน่วย
บริการ 
- การประเมินตนเองและแผนการ
พัฒนาระบบบริการจิตเวชให้มี
ระดับสูงขึ้น 
จากเดิม 
- องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การเฝ้าระวัง ติดตามดูแลผู้
พยายามฆ่าตัวตาย และสืบสวน
สาเหตุการฆา่ตัวตาย 
- กิจกรรมรณรงค์ และสื่อสร้าง
ความตระหนัก 
เรื่องฆ่าตัวตายในพ้ืนท่ี  
- แผนงานการป้องกันปัญหาการ
ฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ โดย
บูรณาการกับกลไกท้องถิ่น 

3,9 เดือน : ร้อยละ 
80,90 ของหน่วย
บริการระดับ A - M2 ที่
มีระบบบรกิารจติเวช 
เร่งด่วนตามบริบทและ
สอดคล้องกับแนว
ทางการจดับริการ acute 
care 
3,9 เดือน :  ร้อยละ 
20,30 ของหน่วย
บริการระดับ A - M1 ที่
มีบริการจิตเวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1 
6 เดือน : ร้อยละ 60 ของ
อ าเภอที่มี DHB มี
การบูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนักของ
ประชาชนท่ัวไป 
และญาติ แกนน าชุมชน  
ในเรื่องสัญญาณเตือน 
ของการฆ่าตัวตายและ
การช่วยเหลือเบื้องต้น 
12 เดือน :  
ร้อยละ 70 ของจังหวดัใน
เขตสุขภาพ ที่มีอัตราการ
เข้าถึงผู้ป่วย 
โรคซมึเศรา้ที่ผา่น 
ค่าเป้าหมาย  
(โรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 55) 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติด
สุราเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา (ร้อยละ 1) 
ร้อยละ 9 ของ 
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น 
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 4 : การติดตามดูแลผู้ท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ าตาม
แนวทางมาตรฐาน 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่
เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน 

พัฒนาฐานข้อมลูการฆา่ตัวตาย 
ระดับประเทศใหส้ามารถสะท้อน
ข้อมูลที่ครอบคลุมและทันสมัย 
พัฒนาข้อมูลการเข้าถึงบริการ
โรคจิตเวชที่ส าคัญต่อการก่อ
ความรุนแรง และผู้พยายามฆ่าตัว
ตาย 
 

การบันทึกประวัติการฆ่าตัวตาย ใน
รง. 506S และการจดัท า
ฐานข้อมูลระบบรายงาน 
โรคจิตเวชที่มีความเสี่ยง 
ต่อการท าร้ายตนเองและผู้อื่นสูง 
และระบบการเยี่ยมติดตาม
ต่อเนื่องของผู้ป่วย 

3 เดือน : ร้อยละ 50 
ของหน่วยบริการ   ใน
เขตสุขภาพที่มีบริการ 
ติดตามดูแลต่อเนื่อง 
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
และมีการบันทึกข้อมูล
ในโครงสร้างมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพ (43 
แฟ้ม) 
9 เดือน : ร้อยละ 80 
ของหน่วยบริการ 
มีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายาม ฆ่า
ตัวตาย และบันทึก
ข้อมูลในโครงสร้าง
มาตรฐานข้อมลูสุขภาพ 
(43 แฟ้ม) 
12 เดือน :  
- ร้อยละ 90 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย     
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า
ในระยะเวลา 1 ปี  
- ร้อยละ 2 ของจ านวนผู้
ฆ่าตัวตาย ส าเร็จลดลง
จากเดิม 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 
44.14 48.50 

 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการระดับ A - M2 ที่มี
ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน
ตามบริบทและสอดคล้องกับ
แนวทางของการจัดบริการ 
acute care 
- ร้อยละ 20 ของหน่วย
บริการระดับ A - M1 ที่มี
บริการจติเวชที่มีมาตรฐานใน
ระดับ 1  
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพท่ีมี
บริการตดิตามดูแลต่อเนื่องผู้
พยายามฆ่าตัวตายและมีการ
บันทึกข้อมูลในโครงสร้าง 
มาตรฐานข้อมลูสุขภาพ (43 
แฟ้ม) 

- ร้อยละ 60 ของอ าเภอ  ที่มี 
DHB มีการบูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไป และญาติ แกน
น าชุมชน ในเรื่องสัญญาณเตือน
ของการฆา่ตัวตาย และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
 

- ร้อยละ 90 ของ 
หน่วยบริการระดับ A - M2 ที่
มีระบบบริการจติเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
สอดคล้องกับแนวทาง การ
จัดบรกิาร acute care    
- ร้อยละ 30 ของหน่วย
บริการระดบั A -M1 ที่มี
บริการจติเวชที่มีมาตรฐาน
ในระดับ 1 
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายามฆ่าตัวตาย 
และบันทึกข้อมูลใน
โครงสร้าง มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม) 
 

- ร้อยละ 70 ของจังหวัด
ในเขตสุขภาพ ที่มีอัตรา
การเข้าถึงผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ 
ที่ผ่านค่าเป้าหมาย         
(โรคซมึเศร้า ≥ ร้อยละ 55) 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรคติด
สุราเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา (ร้อยละ 1) 
- ร้อยละ 9  ของผู้ป่วย
โรคสมาธิสั้น เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
- ร้อยละ 90 ของผู้
พยายามฆ่าตัวตาย 
ไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ า
ในระยะเวลา 1 ปี 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- ร้อยละ 2 ของจ านวนผู้
ฆ่าตัวตายส าเร็จลดลงจาก
เดิม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมสุขภาพจิต  ส านัก/กอง ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

นพ.ณัฐกร  จ าปาทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร ์
ส านัก/กอง โรงพยาบาล    
จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์

Tel. 0-4320-9999 
Mobile. 08-1805-2420 
e-mail : 
n_jumpathong@hotmail.com 

อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

นพ.บุรนิทร ์ สรุอรณุสมัฤทธิ ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
ส านักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต 
ส านัก/กอง ส านักบริหาร
ระบบบริการสุขภาพจิต 

Tel. 0-2590-8207 
Mobile. 08-9666-7553 
e-mail : 
burinsura@hotmail.com 

อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 

หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    35. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 
ค านิยาม การฆ่าตัวตายส าเร็จ คือ การกระท าของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ

เจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่ง
อาจจะกระท าอย่างตรงไปตรงมาหรือกระท าโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระท าได้
ส าเร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≤ 6.3 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.3 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน 
≤ 6.0 ต่อประชากร

แสนคน  
วัตถุประสงค์ 1. ท าให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสีย่งระหว่างกลุ่มบุคคล สถานท่ี 

ช่วงเวลา เมื่อน ามาเปรียบเทียบกนั 
2. เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การก าหนดมาตรการ
และแนวทางในการแก้ไขปญัหาตอ่ไป 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว 
แหล่งข้อมลู รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 

โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนประชากรกลางป ี
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
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เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561  : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการระดับ A - M2 ที่
มีระบบบริการจติเวช
เร่งด่วนตามบริบทและ
สอดคล้องกับแนวทาง
ของการจัดบริการ 
acute care 
- ร้อยละ 20 ของหน่วย
บริการระดับ A - M1 ที่
มีบริการจิตเวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1  
- ร้อยละ 50 ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพท่ีมี
บริการตดิตามดูแล
ต่อเนื่อง ผู้พยายามฆ่าตัว
ตายและมีการบันทึก
ข้อมูลในโครงสร้าง 
มาตรฐานข้อมลูสุขภาพ 
(43 แฟ้ม) 

- ร้อยละ 60 ของ
อ าเภอที่มี DHB มี
การบูรณาการกิจกรรม
สร้างความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไป และ
ญาติ แกนน าชุมชน ใน
เรื่องสัญญาณเตือนของ
การฆ่าตัวตาย และการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 
 

- ร้อยละ 90 ของ 
หน่วยบริการระดับ A - M2 
ที่มีระบบบริการ จิตเวช
เร่งด่วนตามบริบท และ
สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดบริการ acute care    
- ร้อยละ 30 ของ 
หน่วยบริการระดับ A - M1 ที่
มีบริการจิตเวชที่มี
มาตรฐานในระดับ 1 
- ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายามฆ่าตัว
ตาย และบันทึกข้อมูลใน
โครงสร้าง มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม) 
 

- ร้อยละ 70 ของจังหวัดใน
เขตสุขภาพท่ีมีอัตรา 
การเข้าถึงผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ที่ผ่านค่าเป้าหมาย           
(โรคซมึเศร้า ≥ ร้อยละ 55) 
- ร้อยละของผู้ป่วยโรค 
ติดสรุาเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นจากปีทีผ่่าน
มา (ร้อยละ 1) 
- ร้อยละ 9  ของผู้ป่วยโรค
สมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
- ร้อยละ 90 ของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี 
- ร้อยละ 2 ของจ านวนผูฆ้่า
ตัวตายส าเรจ็ลดลงจากเดิม 

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

- - - รายงานอัตราการฆา่ตัวตาย
ส าเรจ็ (เป้าหมาย ≤ 6.3 
ต่อประชากรแสนคน) 

 

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

- - - รายงานอัตราการฆา่ตัวตาย
ส าเรจ็ (เป้าหมาย ≤ 6.0 
ต่อประชากรแสนคน) 

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

- - - รายงานอัตราการฆา่ตัวตาย
ส าเรจ็ (เป้าหมาย ≤ 6.0 
ต่อประชากรแสนคน) 
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วิธีการประเมินผล :  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วนประชากรแสนคน 
และอธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดข้อมูลรายงานการตายที่รวบรวมจากใบมรณบตัร กระทรวงมหาดไทย  
    โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
2. ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ  
   รวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

การฆ่าตัวตาย
ส าเรจ็ 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

6.08 6.47 6.35 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ณัฐกร จ าปาทอง   
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4320-9999 ต่อ 63111  
     โทรศัพท์มือถือ :  08-1805-2420 
     โทรสาร : 0-4322-4722  
      E-mail :  n_jumpathong@hotmail.com 
2. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า นายแพทย์ช านาญการพเิศษ 
     โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร์          
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4320-9999 ต่อ 63136   
    โทรศัพท์มือถือ : 09-4905-8877 
    โทรสาร : 0-4322-4722  
    E-mail: jvkk_sakarin@hotmail.com 
3. นางอรพิน  ยอดกลาง  
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4320-9999 ต่อ 63308    
    โทรศัพท์มือถือ : 081–7118692 
   โทรสาร : 0-4322-4722              
   E-mail : orapin545@gmail.com     

หน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 1. นางอรพิน  ยอดกลาง  
    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์

     โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0-4320-9999 ต่อ 63308    
    โทรศัพท์มือถือ : 09-4905-8877 
   โทรสาร : 0-4322-4722    
   E-mail : orapin545@gmail.com 

 

mailto:n_jumpathong@hotmail.com
mailto:jvkk_sakarin@hotmail.com
mailto:orapin545@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ค านิยาม การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการ

บริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์
วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 ( ICD - 10: International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส 
โรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีท่ีต้องการวัด) 
พ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≥ ร้อยละ 55 ≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 65 ≥ ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไดร้ับการดูแลรักษาท่ีทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องท าให้ลดความรุนแรง 
และระยะเวลาการป่วยของโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้ า 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive 
Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กร
อนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases and Health 
Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, 
F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึง
บริการ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลาง
ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วท าการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมุลของปีงบประมาณ 2552 – ปีก่อนปี
ที่ต้องการวัด (เช่น ต้องการวัดผลการเข้าถึงบริการปี 2560 ต้องน าข้อมูลปี 2560 รวมกับข้อมูล
ของปี 2552 - 2559) โดยประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
แล้วน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com  

ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับการบริการ 2) ค าน าหน้า 3) ช่ือ 4) นามสกุล        
5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อ าเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 
11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว) 

ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงานมายัง
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ด าเนินการได้ดังนี้  
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศ

โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน 
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2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail : 
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD ส่ง
ทางไปรษณีย์ 

3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝา้ระวังโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com ส าหรับ
หน่วยท่ีมีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online 
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับด าเนินการรวบรวมพร้อม

ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการส่งตามข้อ 
1-2 
ค าอธิบายสูตร: 

 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งราย
เก่าและรายใหม่ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีที่
ต้องการวัด) ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุก
จังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

 ตัวหาร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้ง
ประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซมึเศรา้ปี 2551 
โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 
ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7% (แยกเป็น Major Depressive 
episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจ าปี....(จะใช้ประชากรประจ าปี
ย้อนหลังไป 1-2 ปี เนื่องจากปีที่จะวัดยังไม่มีรายงาน เช่น ในปีงบประมาณ 2560 จะฐาน
ประชากรประจ าปี 2558) ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง   

      ปีงบประมาณ (ใส่ปีที่ต้องการวัด) 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 55 

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

- - - ≥ ร้อยละ 60 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ ร้อยละ 65 

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

- - - ≥ ร้อยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมลูผลการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศจากมาตรฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม โดยการรับข้อมลูจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขเป็นรอบ 
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ไตรมาส ท่ีมีข้อมลูสอดคล้องกับแบบรายงานท่ีก าหนดและท าการรวมผลการด าเนินงานในปีปัจจุบัน
เข้ากับผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552 - ปีท่ีต้องการจะวัดในฐานข้อมูลการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศรา้ กรมสุขภาพจติ โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์แล้ววิเคราะห์ประมวลผล และ
น าเสนอเป็นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศที่ www.thaidepression.com 

เอกสารสนับสนุน :  ข้อมูลจากฐานข้อมลู www.thaidepression.com 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558    2559 
อัตราการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า
เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกท่ีได้จากการ
ส ารวจ 

ร้อยละ 36.76 44.14    48.50 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599  โทรศัพท์มือถือ: 089-9494885 
    โทรสาร : 045-352598   E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599  โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751 
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599  โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751  
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com  
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์ กรมสขุภาพจิต 

 

http://www.thaidepression.com/
mailto:virgojinny12@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : KPI 3 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

สถานการณ์ 
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลของ

ประเทศไทย  และอุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทย มีผู้ป่วย Sepsis ประมาณ 
175,000 ราย/ต่อปี  และมีผู้ป่วย Sepsis เสียชีวิต ประมาณ 45,000 ราย/ต่อปี ซึ่งเมื่อคิดแล้วพบว่า มี
ผู้ป่วย sepsis 1 ราย เกิดขึ้นทุกๆ 3 นาที และ มีผู้ป่วย sepsis เสียชีวิต 5 รายทุก 1 ชั่วโมง ซึ่งนับว่าเป็น
ความสูญเสียอย่างมากมาย แม้ว่าปัจจุบันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคเพ่ิมขึ้น มีความก้าวหน้า
ในการรักษาโรคติดเชื้อคือมียาต้านจุลชีพที่ดีขึ้น มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตได้ดีขึ้น แต่อัตราตายของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดยังคงสูง โดยอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแส
เลือดในประเทศไทยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ที่ร้อยละ 32.03 

กลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติการ เพื่อท าให้การดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย  

1. การสร้างทีมงานคอยประสานงานและติดตามตัวชี้วัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยในแต่ละ
โรงพยาบาลควรต้องมทีีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และต้องมีผู้รับผิดชอบ
การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis case manager) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลอย่างน้อย 
1 คน  

2. เน้นการค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว (early detection) โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัดกรองการติด
เชื้อในกระแสเลือด เพ่ือช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยในประเทศไทยก็มีการ
ใช้ qSOFA score, SOS score หรือ Early warning score ช่วยในการคัดกรอง 

3. จัดท าแนวทางการดูแลรักษาเบื้องต้น (early resuscitation) โดยท าเป็นรูปแบบมาตรฐาน 
checklist เน้นการปฏิบัติงานให้ครบ (sepsis bundles)  

4. จัดท าแนวทางการการส่งต่อท่ีชัดเจนเพื่อท าให้เกิดการสื่อสารและดูแลอย่างต่อเนื่อง  
5. สร้างช่องทางด่วนช่วยให้ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

และสามารถเข้ารับการดูแลในหอผู้ป่วยหนักไอซียูได้อย่างรวดเร็ว (Sepsis Fast Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียู
ว่างและสามารถรับผู้ป่วยได้  
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6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาลในทุกโรงพยาบาล เพ่ือรับทราบปัญหาที่
เกิดข้ึนและสร้างแนวทางการพัฒนางานต่อไปให้ส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยผ่านประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น ดังนี้ 

1. มีการติดตามตัวชี้วัด output คือ อัตราการเสียชีวิต จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis ให้ได้น้อย
กว่าร้อยละ 30  [รวมผู้ป่วยที่ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5)] 

2. มีการติดตามตัวชี้วัด process ของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ในกลุ่ม
ผู้ป่วย community-acquired sepsis ได้แก่ 

- อัตราการได้รับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
- อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
- อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตรส าหรับผู้ใหญ่)ใน 1 ชม.แรก ≥ ร้อยละ 90 (ในกรณี

ไม่มีข้อห้าม) 
- อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) เป็นต้น ภายใน 3 ชม.หลัง

ได้รับการวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
1. ตัวชี้วัดหลัก (ตัวช้ีวัด Output) 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
อัตราการเสียชีวิต จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ชนิด 
community-acquired 
sepsis  น้อยกว่าร้อยละ 30 
ในกลุ่มผู้ป่วย [รวมผู้ป่วยท่ี
ขอไปเสียชีวิตที่บ้านและไม่
นับรวมผู้ป่วย palliative 
(รหัส Z 51.5)] 

1. มีคณะท างาน sepsis เป็น
ทีมสหสาขาวิชาชีพของ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ 
2. มีผู้รับผดิชอบการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis 
case manager) ในแต่ละ
โรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย
แพทย์และพยาบาลอย่างน้อย 
1 คนเพื่อคอยตดิตามตัวช้ีวัด
และแจ้งผลให้คณะท างาน
รับทราบทุกไตรมาส 
3. รายงานผลจากฐานข้อมลู 
HDC หรือฐานข้อมลูของแตล่ะ
โรงพยาบาลโดยน าเสนอใน
ภาพรวมของจังหวดั และ 
ภาพรวมของเขตสุขภาพให้
คณะท างานรับทราบทุกไตรมาส 

ตรวจตดิตามอัตราการเสียชีวิต
จากภาวะการติดเชื้อในกระแส
เลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วย 
community-acquired 
sepsis จากฐานข้อมูล HDC 
หรือฐานข้อมูลของแตล่ะ
โรงพยาบาลโดยน าเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ 
ภาพรวมของเขตสุขภาพทุก
ไตรมาส (โดยการตรวจ
ราชการกรณีปกติ) 

ปี 2561 น้อยกว่าร้อย
ละ 30 และลดลงถึง 
น้อยกว่าร้อยละ 22 ในปี 
2565 ตามล าดับ 
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ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
2. ตัวช้ีวัดย่อย (ตัวช้ีวัด Process) 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
- อัตราการได้รับ Antibiotic  
ภายใน 1 ชม. (นับจากเวลาได้รับ
การวินิจฉัย) ≥ ร้อยละ 90 
- อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ≥ ร้อยละ 90 
- อัตราการได้รับ IV 30 
ml/kg (1.5 ลติร ส าหรับ
ผู้ใหญ่) ใน 1 ชม.แรก ≥ ร้อย
ละ 90 (ในกรณไีมม่ีข้อห้าม) 
- อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแล
แบบภาวะวิกฤต (ระดับการดูแล 
2-3 ) ภายใน 3 ชม.หลังได้รับ
การวินิจฉัย ≥ ร้อยละ 30 

1. การสร้างทีมงานคอย
ประสานงานและติดตาม
ตัวช้ีวัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
2. เน้นการค้นหาผู้ป่วยได้
รวดเร็ว (early detection) 
โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคดั
กรองการติดเชื้อในกระแสเลือด 
ได้แก่ qSOFA score, SOS 
score หรือ Early warning 
score  
3. จัดท าแนวทางการดูแล
รักษาเบื้องต้น (early 
resuscitation) โดยท าเป็น
รูปแบบมาตราฐาน checklist 
เน้นการปฎิบตัิงานให้ครบ 
(sepsis bundles) โดย
เฉพาะที่ห้องฉุกเฉินของทุก
โรงพยาบาลในจังหวัด 
4. จัดท าแนวทางการการส่งต่อ
ภายในจังหวัดที่ชัดเจนเพื่อท า
ให้เกิดการสื่อสารและดูแล
อย่างต่อเนื่อง  
5. มีการเตรียมจดัยา
Antibiotic  IV พื้นฐานตาม
แนวทางการดูแลตดิเช้ือใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง ได้แก่ 
Ceftriazone เป็นต้น และมี
การเตรียมจดัขวด 
Hemoculture ไว้ท่ีห้องฉุกเฉิน
ของทุกโรงพยาบาลในจังหวัด 
6. สร้างช่องทางด่วนช่วยให้
ผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือด
แบบรุนแรงได้รับการดูแลอย่าง
ทันท่วงทีและสามารถเข้ารับ
การดูแลในหอผู้ป่วยหนักไอซียู
ได้อย่างรวดเร็ว (Sepsis Fast 
Track) ในกรณีที่เตียงในไอซียู
ว่างและสามารถรับผู้ป่วยได ้

ตรวจตดิตามตัวช้ีวัดจาก
ฐานข้อมูลของแต่ละ
โรงพยาบาลหรือ โปรแกรม 
SepNet หรือด้วยวิธีการเก็บ
ข้อมูลแบบอ่ืนๆ โดยน าเสนอ
ในภาพรวมของจังหวัด และ 
ภาพรวมของเขตสุขภาพทุก
ไตรมาส 
(โดยการตรวจราชการกรณี
ปกติ) 

ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ตามล าดับ 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ทีม service plan สาขา
อายุรกรรม มีการน าตัวช้ีวัด
หลักและตัวช้ีวัดย่อย ใหม่ 
(output and process) 
มาใช้เป็นแนวทางการตรวจ
ราชการ ในทุกจังหวัดและ
ทุกเขต 

ทีม service plan สาขา 
อายุรกรรม มีการจัดท าฐานข้อมลู
ส าหรับวเิคราะห์ตัวช้ีวัดหลักและ
ตัวช้ีวัดย่อย ใหม่ (output and 
process) ในทุกจังหวัดและทุก
เขต 

 

ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัดย่อย 
ใหม่ (output and 
process) มีความถูกต้อง
ของข้อมูล ในทุกจังหวัดและ
ทุกเขต 

 

ตัวช้ีวัดหลักและตัวช้ีวัด
ย่อย ใหม่ (output and 
process) ได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มากกว่า 
40 จังหวัด 

 

ตารางประกอบค านิยาม 
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 
ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) 
Urine output <0.5 mL/kg/hr เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ชม.แม้ว่าจะได้สารน้ าอย่างเพียงพอ 
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ 
Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ 
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 ได้แก่ 
1. alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)  
2. systolic blood pressure ≤100 mm Hg  
3. respiratory rate ≥22/min 
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ตารางท่ี 4  SOS score (search out severity) 
 

 
 

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล 
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 
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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  
Temperature in °C (°F)  
<35 (<95)  +2  
35–38.4 (95–101.12)    0  
≥38.5°C (101.3)  +2  

 

Interpretation MEWS  
- 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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ตัวอย่างแบบบันทึก ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (รวมตัวชี้วัดย่อย) 

ปีงบประมาณ 2561 

ชื่อโรงพยาบาล............................................................. H code ............................................ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ไตรมาสที่ 1  
(ต.ค.– ธ.ค.) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.–มี.ค.) 

ไตรมาสที ่3  
(เม.ย.– มิ.ย.) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

รวม 

1 จ านวนผู้ป่วยท้ังหมด      

2 จ านวนผู้ป่วยตายทั้งหมด                
(รวมปฏิเสธการรักษาท่ีกลับไปเสียชีวิต
ที่บ้าน) 

     

3 อัตราตาย       

4 อัตราการไดร้ับ Antibiotic  ภายใน 1 
ชม. (นับจากเวลาได้รับการวินิจฉยั)≥
ร้อยละ 90 

     

5 อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic  ≥ ร้อยละ 90  

     

6 อัตราการไดร้ับ IV 30 ml/kg ใน 1 
ชม.แรก ≥ ร้อยละ 90 (ในกรณไีมม่ีข้อ
ห้าม) 

     

7 อัตราที่ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤต (ระดับการดูแล 2-3 ) ภายใน 3 
ชม.หลังไดร้ับการวินจิฉัย ≥ ร้อยละ 30 

     

 

หมายเหตุ :  

1. นับเฉพาะผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  

2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5) 

นิยามการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย (ตัวช้ีวัด Process) 

1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  

สูตรค านวณ  =              จ านวนผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีไดร้ับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic  

                                                          จ านวนผู้ป่วยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C  ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic  ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic   

 

X 100 



455 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

2. อัตราการได้รับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดยนับจากเวลา
วินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)  

สูตรค านวณ  =            จ านวนผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงท่ีได้รับ Antibiotic  ภายใน 1 ชม.  

                                                 จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด  

3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 ลิตร (ส าหรับผู้ใหญ่) 
ภายใน 1 ชม. แรกหลังวินิจฉัย  

สูตรค านวณ  =         จ านวนผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท่ีได้รับ IV fluid จ านวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. 

                                                      จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงท้ังหมด  

4. อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3) ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบ
รุนแรง ท่ีไดร้ับการวินิจฉัยแล้วสามารถได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต (ระดับการดูแล 2-3)  เช่น ICU ภายใน 3 ชม. (Sepsis 
Fast Track) 

สูตรค านวณ  =จ านวนผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง ท่ีได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยวิกฤต ภายใน 3 ชม. 

                                     จ านวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง  ท้ังหมด  

หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่
ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามค านิยามที่
ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

X 100 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี LE 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ค านิยาม 1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง  ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย

ภาวะsevere sepsis หรือ septic shock 
1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง  ผู้ป่วยท่ีสงสัยหรือยืนยันว่ามกีารติดเชื้อใน
ร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue 
hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)  โดยที่อาจจะมีหรือไมม่ีภาวะ 
hypotension ก็ได ้
1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง  ผู้ปว่ยท่ีสงสัยหรือยืนยันว่ามกีารติดเชื้อใน
ร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 1)  ที่มี hypotension ต้องใช้ 
vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate 
level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะไดส้ารน้ าเพียงพอแล้วกต็าม 
2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเช้ือมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน 
โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis  
อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

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

3. กลุม่เป้าหมาย คือ ในการด าเนินการปี 2561 และ 2562 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม
community – acquired sepsis  เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกันท้ัง
ประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป 
4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลอืดแบบรุนแรง  หมายถึง  การคัดกรอง
ผู้ป่วยท่ัวไปที่อาจจะเกิดภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง เพ่ีอน าไปสู่การวินิจฉัย
ภาวะตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงต่อไป ซึ่งอาจใช้เครื่องมือในการคัดกรอง (sepsis 
screening tools) ได้แก่ qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 3) หรือ SOS score 
(search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ข้ึนไป (ตารางที่ 4)หรือ Modified Early 
Warning Score(ตารางที่ 5) เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การคัดกรองไมส่ามารถใช้แทนเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยได ้
5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆ
ของแต่ละโรงพยาบาล 

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง เป็นภาวะวิกฤตที่มีความส าคัญพบว่าอัตรา
อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับ
ยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเช้ือดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษา
ผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเช้ือในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะ
ต่างๆ ท างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย 
การท างานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในท่ีสุด 
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เกณฑ์เป้าหมาย  เพื่อลดอัตราการเสยีชีวิต จากภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล น้อยกว่าร้อยละ 22ในกลุ่มผู้ป่วย community-acquired sepsis และ น้อยกว่าร้อยละ 46 ในกลุ่มผู้ป่วย 
hospital-acquired sepsis 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
30 28 26/50 24/48 22/46 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการตดิเช้ือในกระแสเลือดแบบรนุแรงของผู้ป่วยท่ีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถงึการพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานการเสียชีวิตจากการตดิเช้ือในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-
10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
โดยน าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมลู ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data 
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้
ใกล้เคียงกับข้อมูลจาก ICD-10 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต(dead)จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2  ใน Principle 
Diagnosis และ Comorbidity  ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity 
(complication) และไม่นับรวมผูป้่วย palliative (รหสั Z 51.5) 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อน ากลับไปเสยีชีวิตที่บ้าน (against advise)  จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R 57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  ไม่นับรวม
ที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นบัรวมผู้ป่วย 
palliative (รหสั Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ าหนา่ย (Discharge status) = 2 
ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น 

รายการข้อมลู 3 C = จ านวนผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพื่อน ากลับไปเสยีชีวิตที่บ้าน (against advise)  จาก
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD 10 
รหัส R 65.1 และ R 57.2  ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity  ไม่นับรวม
ที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นบัรวมผู้ป่วย 
palliative (รหสั Z 51.5)โดยมีสถานภาพการจ าหนา่ย (Discharge status) = 2 
ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจ าหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดขีึ้น 

รายการข้อมลู 4 D = จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired 
ทั้งหมด ท่ีลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R 57.2  ใน Principle Diagnosis และ 
Comorbidity  ไม่นับรวมทีล่งใน Post Admission Comorbidity (complication) 
และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A+C) / D × 100   
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6  เดือน 
เกณฑ์การประเมิน :  
1. มีคณะท างานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ 
2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดบั 
3. มีผลการตดิตามก ากับการด าเนินงานตัวช้ีวัดหลัก ดังนี ้
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ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 30 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน      
กระแสเลือดแบบรุนแรง         
ชนิด community-        
acquired sepsis น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

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

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 28  

 

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน     
กระแสเลือดแบบรุนแรง         
ชนิด community-       
acquired sepsis น้อย
กว่า ร้อยละ 28  

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

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 26 และ hospital-
acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

 อัตราตายผู้ป่วยตดิเช้ือใน     
กระแสเลือดแบบรุนแรง      
ชนิด community-
acquired  sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 26 และ hospital-
acquired  sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

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

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 24  และ  

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน
กระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-
acquired sepsisน้อย
กว่าร้อยละ 24  และ  

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

 hospital-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 48 

 hospital-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 48 

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

 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 22  และ hospital-
acquired sepsis 
น้อยกว่าร้อยละ 46 

 อัตราตายผู้ป่วยตดิเช้ือใน 
กระแสเลือดแบบรุนแรง          
ชนิด community-        
acquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 22 และ hospital- 
acquired sepsis น้อยกว่า
ร้อยละ 46 
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วิธีการประเมินผล :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยน าเสนอใน
ภาพรวมของจังหวัด และ ภาพรวมของเขตสุขภาพ 
2. เกณฑ์การให้คะแนน: 
ใช้อัตราความส าเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 คะแนน 
 อัตราตายสูง

กว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่
ก าหนด
มากกว่า 
ร้อยละ 10 

อัตราตายสูง
กว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่
ก าหนด 
มากกว่า 
ร้อยละ 5 

อัตราตายได้
ตามเกณฑ์
เป้าหมายที่
ก าหนด รายปี  
อยู่ในช่วง
มากกว่าหรือ
น้อยกว่า  
ไม่เกิน ร้อยละ 5 

อัตราตาย
ต่ ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
มากกว่า 
ร้อยละ 5 

อัตราตาย
ต่ ากว่า
เกณฑ์
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
มากกว่า 
ร้อยละ 10 

 

เอกสารสนับสนุน :  แนวทางการดูแลผู้ป่วยตดิเช้ือในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบ าบัดวกิฤตแห่งประเทศไทย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

อัตราตายผู้ป่วย
ติดเชื้อใน
กระแสเลือด
แบบรุนแรง 

ร้อยละ 35.40 34.79 32.03 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร                นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี 
    โทรศัพท์มือถือ: 081-6125891 E–mail :drpojin@yahoo.com 
2. นพ.กิตติชัย มลูวิริยกจิ                 นายแพทย์ช านาญการ  
    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
    โทรศัพท์มือถือ: 081-421 7606  E–mail :kittii04@yahoo.com 
3. นพ.รัฐภมูิ ชามพูนท   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานสาธารณสุข จ.พิษณโุลก 
    โทรศัพท์มือถือ: 081- 596 8535  E–mail :mr.sepsis@yahoo.com 
4 .นพ.นิพนธ์  เฉลิมพันธ์ชัย                นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลล าปาง 
    โทรศัพท์มือถือ: 088-251 8036    E–mail :crisis27@gmailcom 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย ์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ  รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590 6357     โทรศัพท์มือถือ : 081-935 7334 
    โทรสาร  02-965 9851                 E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านกัยุทธศาสตร์การแพทย ์
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590 6347     โทรศัพท์มือถือ : 089-959 4499 
    โทรสาร  02-591 8279                  E-mail :  eva634752@gmail.com 

 

mailto:mr.sepsis@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 4 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์ 
 

สถานการณ ์
อัตราป่วยตายในเด็กต  ากว่า 5 ปี มากกว่า 50% เป็นการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดซึ ง SP NB ดูแล 

ส่วนในเด็กเล็กโรคที ท าให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือ ปอดบวม ข้อมูลปี 2560 มีอุบัติการณ์ของโรคปอดบวมในเด็ก
เพิ มข้ึน 20 % จากปีก่อน   อัตราป่วยตายปอดบวมในเด็กต  ากว่า 5 ปี ในปี 2560 เป็น  0.3 % ( เทียบกับ  
ปี 2559 เป็น 0.28  %)  ส่วนใหญ่เด็กที เสียชีวิต 50 % เป็นกลุ่มอายุ น้อยกว่า 6 เดือน  ภาพรวมทุกเขตมี
อัตราการป่วยตายในเด็ก < 1% ( ผ่านเกณฑ์baseline มาตรฐานที ก าหนดไว้ ) โดยสูงที  เขต 12 = 0.5 %  
เขต 2 = 0.47 %  เขต 4 = 0.46 %  เขต 5 และเขต 10 = 0.4%   พบว่าบางจังหวัด  ที อัตราป่วยตายสูง
มากกว่า 1 % เช่น จังหวัดนราธิวาส ซึ งเด็กส่วนใหญ่ที เสียชีวิตมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจแต่ก าเนิดรอการ
ผ่าตัด จังหวัดตาก พ้ืนที ชายแดน ซึ งข้อมูลบางส่วน HDC รวมเด็กต่างด้าวอยู่ด้วย  ปัจจัยส่วนหนึ งที ท าให้เด็ก
ป่วยมากและอัตราเสียชีวิตไม่ลดคือ การระบาดของ seasonal flu ปี 2560 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
๑. มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด, ระดับ
โรงพยาบาล 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด. 
๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื อพัฒนาศักยภาพ และก ากับติดตามผลการพัฒนา 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที  แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น ๑. มีการคณะกรรมการระบบบรกิารสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับ
จังหวัด, ระดับโรงพยาบาล 

 
- จัดตั้งคณะกรรมการ มีเอกสาร มีรายงานการ

ประชุม 
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น ๒. มีการจดัท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากมุารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับ
จังหวัด  
 - จัดท าแผนพัฒนา มีแผนพัฒนาปี 2561 - มีแผนชัดเจน 
ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น ๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื อพัฒนาศักยภาพ และก ากับตดิตามผลการ
พัฒนา 

 
- จัดอบรม ARIC,  
- กิจกรรมคณุภาพทบทวน
การดูแลผู้ป่วย 

- ตรวจรายงานกิจกรรม - จัดอบรม ARIC จริง 
- จัดกิจกรรมคุณภาพ
ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจริง 

 
- จัดอบรมการใช้เครื องช่วย
หายใจในเด็ก 

- ตรวจรายงานกิจกรรม - จัดอบรมการใช้เครื องช่วย
หายใจในเด็กจริง 

 - นิเทศ ติดตาม - ตรวจรายงานกิจกรรม - นิเทศ ติดตามจริง 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 
10 เทียบกับปีท่ีผ่านมา (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
 

Small Success 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

1. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบชัดเจน 
2. มีแผนการพัฒนาชัดเจน 
 
 

1. มีแผนพัฒนาชัดเจน 
2. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของ เพื อ
พัฒนาศักยภาพ  

1. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของ เพื อ
พัฒนาศักยภาพ และก ากับ
ติดตามผลการพัฒนา 

1.ประเมินอัตราป่วยตายโรค
ปอดบวมในเด็กลดลง 

 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : จ านวนโรงพยาบาล M2 ในเขต สามารถดูแลเด็กใช้เครื่องช่วยหายใจ 
(นับรวมเครื องแบบ noninvasive ventilation,HHFNC) เพิ มข้ึน 
สถานการณ ์

  นโยบาย Service plan มีเป้าหมาย ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด โดยมีโรงพยาบาล M2 เป็น Node 
ใหญ่ในการพัฒนา ซึ งต้องมีแพทย์สาขาหลัก และสามารถดูแลผู้ป่วยหนัก สามารถผ่าตัดได้ตามเกณฑ์ 
โรงพยาบาล M2 สาขากุมารเวชกรรม ต้องมีกุมารแพทย์ 2 คน ต้องสามารถดูแลผู้ป่วยที ใช้เครื องช่วยหายใจ
ได้  ข้อมูลโรงพยาบาล M2 88 แห่ง ในปี 2559 มีโรงพยาบาลที สามารถดูแลผู้ป่วยที ใช้เครื องช่วยหายใจได้ 
30 % แต่ปี 2560 เพิ มเป็น 51 % ของโรงพยาบาล M2 (นับรวม noninvasive-ventilator, Heated 
Humidified High flow nasal cannula, HHHFNC ) คณะกรรมการ SP เห็นความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที ใช้เครื องช่วยหายใจได้ ทุกแห่งในอนาคต 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที ใช้เครื องช่วยหายใจได้ระบบ
บริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต , ระดับจังหวัด 
๒. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร เพื อพัฒนาศักยภาพ และก ากับติดตามผลการพัฒนา 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที  แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น ๑. มีการจดัท าแผนพัฒนาในการพัฒนาศักยภาพ M2 ให้สามารถดแูลผู้ป่วยที ใช้เครื องช่วย
หายใจไดร้ะบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด 
 - จัดท าแผนพัฒนา มีแผนพัฒนาปี 2561 - มีแผนชัดเจน 
ประเด็นการตรวจราชการที มุ่งเน้น ๒.  มีระบบสนับสนุนทรัพยากร เพื อพัฒนาศักยภาพ และก ากับติดตามผลการพัฒนา 

 

- จัดอบรมการใช้เครื องช่วย
หายใจในเด็ก และจัดหา
เครื องช่วยหายใจ ใน
โรงพยาบาล M2 เป้าหมาย 
- นิเทศ ติดตาม 

- ตรวจรายงานกิจกรรม 
 
 
 

- จัดอบรมการใช้เครื องช่วย
หายใจในเด็กจริงและจดัหา
เครื องช่วยหายใจ ใน 
โรงพยาบาล M2 เป้าหมาย 
- นิเทศ ติดตามจริง 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : จ านวนโรงพยาบาล M2 ในเขต สามารถดูแลเด็กใช้เครื่องช่วยหายใจ          
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
 

Small Success 
๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

๑. มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบชัดเจน 
๒. มีแผนการพัฒนา
ชัดเจน 
 

๑. มีแผนพัฒนาชัดเจน 
๒. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร เพื อพัฒนา
ศักยภาพ  

๑. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร เพื อพัฒนา
ศักยภาพ และก ากับติดตาม
ผลการพัฒนา 

๑. จ านวนโรงพยาบาล M2 ในเขต 
สามารถดูแลเด็กใช้เครื องช่วยหายใจ
(นับรวมเครื องแบบ noninvasive 
ventilation,HHFNC) เพิ มขึ้น เทียบ
กับปี 2560 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ ์ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ค านิยาม อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์หมายถึง เด็กอายุ  1 เดือนถึง 5ปี
บริบูรณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม (รหัส ICD 10 J12-18) ในโรงพยาบาลทุกระดับ (A-F3) 
ลดลงร้อยละ 10 หมายถึง เด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบรูณ์ ป่วยตายด้วยโรคปอดบวม (รหัส ICD 
10 J12-18) ในสถานบริการลดลงร้อยละ 10 เทียบกับปีท่ีผา่นมา 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 
ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 ลดลงร้อยละ 10 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5ปีบริบูรณ์ที่ป่วยด้วยโรคปอดบวม 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

การรายงาน 43 แฟ้มของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

แหล่งข้อมูล HDC/โปรแกรมเก็บข้อมลูรายโรค 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเด็กไทยตายจากโรคปอดบวม อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบรูณ์  

รหัสโรคหลัก PDx J12-18 ในโรงพยาบาลทุกระดับ (A-F3) 
รายการข้อมลู 2 B =ผู้ป่วยโรคปอดบวมในเด็กไทยรหัสโรคกลุ่มเดียวกันเวลาเดยีวกัน 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-3 ขั้นตอน 2 - 3 ขั้นตอน 3 - 4 ลดลงร้อยละ 10 

 

วิธีการประเมินผล :  ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากมุารเวชกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน รพช.แม่ข่าย 
(Node) 
2. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับติดตาม
ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม 
3. มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และเครือข่ายผู้เช่ียวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
4.วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด เสนอผู้บริหาร 

เอกสารสนับสนุน :  1. เอกสารแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 



464 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
2559 2560 2561 

อัตราป่วยตายโรคปอดบวมใน
เด็ก อาย ุ1 เดือน -5 ปี
บริบูรณ ์

ร้อยละ 0.28 0.3 - 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง  โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006 
2.นางสมสินี เกษมศลิป์  โทรศัพท ์025901637 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นายแพทย์พิพัฒ เคลือบวัง  โทรศัพท์มือถือ 09 0061 8006 
2.นางสมสินี เกษมศลิป์  โทรศัพท ์025901637 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 5 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 
 

สถานการณ ์
การตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) ยังสูงกว่าเป้าหมายข้อมูลมาจาก MCH Board MCH 

Board 12 เขต จากหลักฐานทางวิชาการการตายจากภาวะ PPH ป้องกันและรักษาได้ได้ร้อยละ 93 และการ
ตายของมารดาจาก PPH เกิดขึ้นใน 2 ชั่วโมงของการตกเลือดหลังคลอด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าของ
การดูแลรักษา การตายของมารดาในปี พศ. 2560 เกิดจากภาวะ PPH ร้อยละ 36  บทบาทและความ    
เข้มแข็งของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ทีมสหสาขาวิชาชีพสูติกรรม การวางระบบบริการ
จัดการในการป้องกันและรักษา PPH เช่น มีการใช้ถุงตวงเลือดในการประเมินการเสียเลือด มีการป้องกันและ
รักษาภาวะตกเลือดหลังคลอดตาม CPG มียาและคลังเลือด การมีการวางเป้าหมายความส าเร็จของการ PPH 
(Timing of PPH Treatment) และการส่งต่อแบบ Obstetrics Fast Tract  มีการวางเป้าหมายในการรักษา
ด้วยการผ่าตัดกรณีที่การรักษาด้วยยาล้มเหลว มีส่วนส าคัญในการลดการตายของมารดาจากภาวะ PPH 
  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
๑. มีการคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด, ระดับโรงพยาบาล 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม ทั้งระดับเขต, ระดับจังหวัด 
๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และก ากับติดตามผลการพัฒนา 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. มีการคณะกรรมการระบบบรกิารสุขภาพ สาขาสตูิกรรม ท้ังระดับเขต, ระดับจังหวดั, 
ระดับโรงพยาบาล 

 
- จัดตั้งคณะกรรมการ มีเอกสาร มีรายงาน        

การประชุม 
- มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. มีการจดัท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากมุารเวชกรรม ท้ังระดับเขต, ระดับ 
จังหวัด  
 - จัดท าแผนพัฒนา มีแผนพัฒนาปี 2561 - มีแผนชัดเจน 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และก ากับตดิตามผล 
การพัฒนา 

 
- กิจกรรมคณุภาพทบทวน
การดูแลผู้ป่วย 

- ตรวจรายงานกิจกรรม - จัดกิจกรรมคุณภาพ
ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจริง 

 - นิเทศ ติดตาม - ตรวจรายงานกิจกรรม - นิเทศ ติดตามจริง 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template)) 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูต-ินรี
เวชกรรม ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ เพื่อท าบทบาท
หน้าท่ีในการก าหนดกรอบ
และแนวทางพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูต-ินรี
เวชกรรม มีการวิเคราะห์
การตายของมารดาระดับ
จังหวัดและวางมาตรการใน
การป้องกันและรักษา 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขา
สูต-ินรีเวชกรรม มีการวาง
มาตรการป้องกันการตาย
ของมารดาจากภาวะตก
เลือดหลังคลอด และมีการ
น าแนวทางไปใช้ปฏิบัติอยา่ง
เป็นระบบและเช่ือมโยงทั้ง 
รพช./รพท./รพศ. 

 

ด าเนินการข้อที่ 1-2 
3. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร 
คน เงิน ของ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) 
และก ากับตดิตามผลการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ สาขาสูต-ิ
นรีเวชกรรม  
- มีการนิเทศเสริมพลังงาน
อนามัยแม่และเด็กเพื่อลดการ
ตายของมารดาโดยระดับเขตลง
เยี่ยมระดับจังหวัด ระดับจังหวัด
ลงเยี่ยมระดับอ าเภอ 
- มีการพัฒนาและด าเนินการ
เช่น มีการใช้ถุงตวงเลือด ในการ
ประเมินการเสียเลือดหลังคลอด 
- มี CPG/Standing order ของ  
PPH ใน รพช.  
- มีการวางเป้าหมายในการดูแล 
รักษาในเรื่องระยะเวลาในการ
ดูแลภาวะตกเลือดหลังคลอดที่
ชัดเจน เช่น การรักษา PPH 
ด้วยยา ตามมาตรฐานการรักษา
แล้วเลือดไมห่ยุดภายใน 30 
นาที ต้องมีการประสานการส่ง
ต่อแบบ obstetrics fast tract 
- มีการพัฒนาทีมที่ดูแลวิกฤติ 
ทางสูติกรรมและมีการซ้อม
สถานการณ์จ าลองอย่างน้อยปลีะ 
1 ครั้ง 

ด าเนินการข้อที่ 1-3 
4. มีการจัดท าระบบข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญในระดับจังหวัด/
เขตสุขภาพเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูและ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาในจังหวัด/
เขตสุขภาพ 
5. วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
และพัฒนาแก้ไขปญัหาอย่าง
ต่อเนื่อง และ เสนอผู้บรหิาร 

อัตราตายมารดาจากการ
ตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 
0 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 05 
ระดับการวัดผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0 

ค านิยาม การตายของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด หมายถึงมารดาทีเ่สียชีวิตหลังคลอดภายใน 42 วันจาก
การตกเลือด  
ตกเลือดหลังคลอด หมายถึง  การเสียเลือดมากกว่า 500 มลิลิลิตร หลังการคลอดทางช่องคลอด หรือ
มากกว่า 1000 มิลลิลติร หลังการผ่าตดัคลอด (รหสัโรค ICD10 O72) 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ0 ร้อยละ0 ร้อยละ0 ร้อยละ0 ร้อยละ0 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

มารดาที่คลอด ในโรงพยาบาลทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานอัตราตายของมารดาของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมลูการตายของมารดาของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
รายการข้อมลู 1 A =จ านวนมารดาหลังคลอดที่เสียชีวิตจากการตกเลือด   
รายการข้อมลู 2 B =จ านวนมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาล 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน1-2 ขั้นตอน1-3 ขั้นตอน1-5 ร้อยละ 0 

 

วิธีการประเมินผล :  ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ -นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ เพื่อท าบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-นรี
เวชกรรมมีการวิเคราะห์การตายของมารดาระดับจังหวัด 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม มีการวางมาตรการป้องกันการ
ตายของมารดาจากภาวะตกเลือดหลังคลอด  
3. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.แม่ข่าย (Node) และก ากับ
ติดตามผลการพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรมมีการนิเทศเสริมพลังงานอนามัยแม่และ
เด็กเพื่อลดการตายของมารดา 
4. มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้เช่ียวชาญ และเครือข่ายผู้เช่ียวชาญในระดับจังหวัด/เขตสุขภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันแก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขตสุขภาพ 
5. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและพัฒนาแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และ 
เสนอผู้บริหาร 
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เอกสารสนับสนุน :  ราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย การลดการตายของมารดา (Reduction of Maternal 
Mortality)                                                                             
Berg et al. Preventability of pregnancy related deaths: results of a statewide review. 
Obstet Gynecol 2005; 106:1228-34.  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
2559 2560 2561 

มารดาจากการตก
เลือดหลังคลอด 

ร้อยละ NA NA NA 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์    โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2. นางสมสินี เกษมศลิป์             โทรศัพท์ 025901637 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์     โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2. นางสมสินี เกษมศลิป์             โทรศัพท์ 025901637 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Health Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : KPI 6  ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด(อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลง   
ร้อยละ 10 เทียบจากปีท่ีผ่านมา 
 

สถานการณ ์
ร้อยละทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 -2558 ที่มา 

พบว่าร้อยละ 11.4,9.6,8.6,8.4 และ 8.6 ตามล าดับประมาณร้อยละ 50 เกิดจากการคลอดก่อนก าหนด 
(ท่ีมาส านักส่งเสริมสุขภาพ) 

การคลอดก่อนก าหนดในประเทศไทย 2553 เกิดมีชีพ 838,300 ราย คลอดก่อนก าหนดร้อยละ 
12.0 (100,700 ราย) การรับไว้รักษาใน NICU(NICU Admission) ร้อยละ1.4 (11,736 ราย) ทารก
เสียชีวิต 2,500 ราย (ร้อยละ 0.30) และประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดใน NICU 
ประมาณ 2053.8 ล้านบาท/ป ี 

จากข้อมูลของ Cochrane Review พบว่าการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดด้วย progesterone 
ในรายที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนก าหนด ในรายที่ท าอัลตร้าซาวด์วัดความยาวของปากมดลูกแล้วพบว่าสั้น 
ช่วยลดอัตราการคลอดก่อนก าหนดลง 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. Primary Prevention 
2. Secondary Prevention 
๓.Tertiary Prevention 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑. Primary Prevention 

  

1. มีมาตรการในการลดการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น (Reduce teenage 
Pregnancy) 
2. มีการใช้ Folic acid และ 
Calcium Supplement ระหว่าง
ตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ ์
3. มีมาตรการในการป้องกันการสบู
บุหรี่ระหว่างตั้งครรภ ์

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๒. Secondary Prevention (กรณีที่มี progesterone ใช้ในจังหวัด/เขต) 

  

1. มีการท า Ultrasound วัด 
cervical length ระหว่าง 20-24 
สัปดาห ์
2. มีการใช้ Progesterone 
Prevention Pretermในราย 
Pregnancy with previous 
preterm 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
3. มีการใช้ Progesterone 
Prevention Preterm ในราย 
Pregnancy with short cervix 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๓.Tertiary Prevention 
  1. มีการใช้ Tocolytics drugs ใน

การรักษาอาการเจ็บครรภค์ลอดกอ่น
ก าหนดตามข้อบ่งช้ี 
2. มีการใช้ Dexamethasone 
ระหว่างอายุครรภ์ 24-36สัปดาห ์
3. มีการใช้ Antibiotics เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อในมารดาที่มีการเจบ็
ครรภค์ลอดก่อนก าหนด 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 
จากปีงบประมาณก่อน (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 2  
1. ทุกรพ.สต./รพช./รพท./  
รพศ. มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์
ที่มีประวัติคลอดก่อนก าหนด
ครรภ์ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่น รพท./รพศ. 50 % 
รพช. 20% 
3. รพ.สต./รพช./รพท./   
รพศ. มี ANC คุณภาพ  
100 % (focus หยุดสูบ
บุหรี่โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,calcium ลด
ความเครยีด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100 % มีการใช้ 
Tocolytic drugs, 
Antibiotic และ 
Dexamethasone 100% 
ตาม CPG 
5. มีการอบรมวัด cervical 
length ใน รพช./รพท./รพศ.  
 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 4 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนดครรภ์
ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นรพท./รพศ. 75 % 
รพช. 30 % 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มี ANC คุณภาพ 100 % 
(focus หยุดสบูบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic , 
calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100 % มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length 
ใน รพท./รพศ. 50 % รพช. 
25 %หรือมีการส่งต่อ case 
ไปวัด cervical length ที่ 
รพท./รพศ. (ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา 
progesterone ในราย previous 
preterm , short cervix รพท./ 
รพศ. 75 % รพช. 30.% หรือมี
การส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./
รพศ. (ในกรณีที่มียา) 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 6 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มีการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ประวัติคลอดก่อนก าหนดครรภ์
ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นรพท./รพศ. 85 % 
รพช. 40 % 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มี ANC คุณภาพ 100 % 
(focus หยุดสบูบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic, 
calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100% มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic 
และ Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length ใน 
รพท./รพศ. 60%  รพช. 30 % 
หรือมีการส่งต่อ case ไปวัด 
cervical length ที่ รพท./รพศ. 
(ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา 
progesterone ในราย previous 
preterm , short cervix รพท./รพ
ศ. 85 % รพช. 40% หรือมีการ
ส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./   
รพศ. (ในกรณีที่มียา) 

อัตราการคลอดก่อนก าหนดลดลง 
ร้อยละ 10 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. มี
การค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติ
คลอดก่อนก าหนดครรภ์ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
รพท./รพศ. 100% รพช. 60% 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. มี 
ANC คุณภาพ 100% (focus 
หยุดสูบบหุรี่โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100% มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic 
และ Dexamethasone 100% 
ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length ใน 
รพท./รพศ. 80% รพช. 40%
หรือมีการส่งต่อ case ไปวัด 
cervical length ที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้ยา 
progesterone ในราย previous 
preterm , short cervix รพท./
รพศ. 100% รพช. 60% หรือมี
การส่งต่อ case ไปรับยาที่ รพท./
รพศ.(ในกรณีที่มยีา) 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 06 
ระดับการวัดผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ 

ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลดลงร้อยละ 10 เทียบจากปีท่ีผ่านมา 

ค านิยาม การคลอดก่อนก าหนด หมายถึงการคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 
โรงพยาบาลระดับ F2ขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1  S A 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ลดลงร้อยละ 10 
เทียบจากปีท่ีผ่านมา 
หรืออัตราคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ <11 

ลดลงร้อยละ 10 
เทียบจากปีท่ีผ่านมา 
หรืออัตราคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ < 10 

ลดลงร้อยละ 5 เทียบ
จากปีท่ีผ่านมา 
หรืออัตราคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ < 9.5 

ลดลงร้อยละ 5 เทียบ
จากปีท่ีผ่านมา 
หรืออัตราคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ < 9 

ลดลงร้อยละ 5 เทียบ
จากปีท่ีผ่านมา 
หรืออัตราคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ < 8.5 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลง 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยท่ีได้รับการคลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2F1 F2 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานการคลอดก่อนก าหนดของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมลูการคลอดก่อนก าหนดของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
รายการข้อมลู 1 A =จ านวนผู้ป่วยท่ีคลอด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 
รายการข้อมลู 2 B =จ านวนผู้ป่วยท่ีคลอดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 
สูตรค านวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) × 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 อัตราการคลอดก่อน
ก าหนดลดลง ร้อยละ 2  
1. ทุก รพ.สต./รพช./
รพท./รพศ. มีการค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติ
คลอดก่อนก าหนดครรภ์
ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มี
การป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า
ในวัยรุ่น รพท./รพศ.    
50 % รพช. 20 % 
3.รพ.สต./รพช./รพท./ 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 4 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./
รพศ. มีการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน
ก าหนดครรภ์ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่น รพท./รพศ. 75 % 
รพช. 30 % 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มี ANC คุณภาพ 100 % 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 6 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./
รพศ. มีการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน
ก าหนดครรภ์ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นรพท./รพศ. 85 % 
รพช. 40 % 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มี ANC คุณภาพ  100 % 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด
ลดลง ร้อยละ 10 
1. ทุก รพ.สต./รพช./รพท./ 
รพศ. มีการค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคลอดก่อน
ก าหนดครรภ์ก่อน 
2. รพช./รพท./รพศ. มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่น รพท./รพศ. 100% 
รพช. 60% 
3. รพ.สต./รพช./รพท./รพศ. 
มี ANC คุณภาพ 100% 
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รพศ. มี ANC คุณภาพ   
100 % (focus หยุดสูบ
บุหรี่โภชนาการที่ดี ใช้ 
folic,calcium ลด
ความเครยีด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  
LR คุณภาพ 100 % มี
การใช้ Tocolytic drugs, 
Antibiotic และ 
Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
5. มีการอบรมวัด 
cervical length ใน 
รพช./รพท./รพศ.  
 
 

(focus หยุดสบูบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic, 
calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100 % มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic
และ Dexamethasone  
100 % ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length 
ใน รพท./รพศ. 50 % รพช. 
25 %หรือมีการส่งต่อ case 
ไปวัด cervical length ที่ 
รพท/รพศ (ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้
ยา progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท./รพศ. 75 % 
รพช. 30.%.หรือมีการส่งต่อ 
case ไปรับยาที่ รพท./รพศ. 
(ในกรณีที่มียา)  

(focus หยุดสบูบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic, 
calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100% มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic 
และ Dexamethasone  
100 % ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length 
ใน รพท./รพศ. 60% รพช. 
30 %หรือมีการส่งต่อ case 
ไปวัด cervical length ที่ 
รพท./รพศ. (ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้
ยา progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท./รพศ. 85 % 
รพช. 40% หรือมีการส่งต่อ 
case ไปรับยาที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา) 

(focus หยุดสบูบุหรี่
โภชนาการที่ดี ใช้ folic, 
calcium ลดความเครียด)     
4. รพช./รพท./รพศ. มี  LR 
คุณภาพ 100% มีการใช้ 
Tocolytic drugs, Antibiotic 
และ Dexamethasone 
100% ตาม CPG 
5. มีการวัด cervical length 
ใน รพท./รพศ. 80% รพช. 
40%หรือมีการส่งต่อ case 
ไปวัด cervical length ที่ 
รพท./รพศ.(ในกรณีที่มียา) 
6. รพช./รพท./รพศ. มีการใช้
ยา progesterone ในราย 
previous preterm , short 
cervix รพท./รพศ. 100% 
รพช. 60% หรือมีการส่งต่อ 
case ไปรับยาที่ รพท./รพศ.
(ในกรณีที่มียา)  

 

วิธีการ
ประเมินผล 

ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-นรีเวชกรรม ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อ
ท าบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด 
3. มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ โรงพยาบาลในการป้องกันการคลอดก่อน
ก าหนด ทั้ง primary, secondary, tertiary prevention มีการวัด cervical length และใช้ progesterone 
(กรณีที่มี progesterone ใช้ในจังหวัด) ในการป้องกันการคลอดก่อนก าหนดตามข้อบ่งช้ี  มีการก ากับติดตาม
ผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติกรรม 
4. มีการจัดท าระบบข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาใช้ประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหาในจังหวัด/เขต
สุขภาพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  

เอกสารสนับสนุน  Dodd JM, Jones L, Flenady V, Cincotta R, Crowther CA. Prenatal administration of 
progesterone for preventing preterm birth in women considered to be at risk of preterm 
birth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004947. DOI: 
10.1002/14651858.CD004947.pub3. 
Werner, E. F., Han, C. S., Pettker, C. M., Buhimschi, C. S., Copel, J. A., Funai, E. F. and Thung, 
S. F. Universal cervical-length screening to prevent preterm birth: a cost-effectiveness 
analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 38: 32–37. doi:10.1002/uog.8911 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 
2559 2560 2561 

อัตราการคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ NA NA NA 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ / 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์   โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2.นางสมสินี เกษมศลิป์           โทรศัพท์ 025901637 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์   โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2.นางสมสินี เกษมศลิป์           โทรศัพท์ 025901637 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ 

สถานการณ ์
การที่ผู้ป่วย DM HT ไม่สามารถควบคุมน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ดีย่อมส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

ตา ไต เท้า หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ.
2555-2558 พบว่าอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากร 100,000 คนมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเท่ากับ 28.92 ต่อแสนประชากร และข้อมูลจาก HDC 
พบว่า ในปี 2560 ผู้ป่วย DM HT ที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ดีมีเพียงร้อยละ 
22.25 และ 35.56 เท่านั้น  
 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด Health Outcome 
ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี เท่ากับร้อยละ 22.25 (เป้าหมาย > 40%) 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี เท่ากับร้อยละ 35.56 (เป้าหมาย > 50%) (ข้อมูล ณ 
วันที่ 6 กันยายน 2560) 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด Service Outcome 
ผู้ป่วยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 2 ,669,348 คน แต่ได้รับการตรวจ HbA1c 

จ านวน 1,488,026 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 ขณะที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2560 มี
จ านวน 5,609,509 คน ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี มีจ านวน 3 ,444,712 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 61.41 เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2560)  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. NCD Clinic Plus 
2. ก ากับติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิติ 
3. การพัฒนาระบบข้อมูล 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. NCD Clinic Plus 
1. ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขไดร้ับ 
การประเมิน NCD  clinic 
plus ร้อยละ 70 

1. จังหวัดมีการติดตามผลการ
ประเมินตนเอง และผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus 
ของสถานบริการสาธารณสุข 

1. โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองการด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางคลินิก NCD Clinic 
plus 

สถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไปค่า 

2. สถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไปค่าเป้าหมาย
มากกว่าร้อยละ 60 

 2. 2. มีการจัดท าแผนป้องกันความ
เสี่ยงการด าเนินงาน และปัญหา
อุปสรรคของคลินิก NCD  Clinic 
plus ภาพรวมของจังหวัด 

 

เป้าหมายมากกว่า 
ร้อยละ 60 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. ก ากับติดตามให้กลุม่ป่วย DM/HT เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุกมิต ิ
ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูงที่ควบคมุได ้
ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่
ควบคุมได้ตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 40 % และผู้ป่วย 
HT ที่ควบคุมไดต้ามคา่
เป้าหมาย 50 % 

1.  มีการทบทวนและจัดท าแผน
ป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงาน 
และปัญหาอุปสรรคของก ากับ
ติดตามให้กลุ่มป่วย DM/HT 
เข้าถึงบริการดูแลรักษาครบทุก
มิต ิ
2. มีแผนการบริการการป้องกัน
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
3. มีแผนการตดิตามการควบคมุ
ระดับน้ าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดย
การตรวจ HbA1C 
4. มีแผนติดตามการรักษาผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงให้มีความ
ต่อเนื่อง 
 

1. สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหา
แนวทางเร่งรัดแก้ไขในเขต
บริการที่ยังไม่บรรลผุลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
2. มีการด าเนินงานตามรูปแบบ
การบริการการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง 
(อย่างน้อย 1 แผน) 
2.1 การวัดความดันโลหิตความ
ดันโลหติด้วยตัวเอง   ที่บ้าน 
2.2 โปรแกรมการป้องกัน
โรคเบาหวานในชุมชน 
2.3 การจัดอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ตดิต่อ 
2.4 การสนทนาสร้างแรงจูงใจ
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพในผู้ป่วย NCDs 
3. มีการด าเนินการติดตามการ
ควบคุมระดับน้ าตาลผู้ป่วย
เบาหวาน โดยการตรวจ 
HbA1C 
4. มีการด าเนินการติดตามการ
รักษาผู้ป่วยความดันโลหติสูงให้
มีความต่อเนื่อง                                                                           

ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได ้

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3.การพัฒนาระบบข้อมูล 
มีการใช้และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลรายบคุคลในงาน NCD 
จากฐานข้อมูล HDC ระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด ใน
การติดตามวางแผนจัดการ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลัก
ในพื้นที่ 

 มีระบบทะเบียนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
จัดเก็บในระบบ 

1. มีระบบทะเบยีนข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงรายกลุ่ม รายบุคคล 
 

พื้นที่สามารถติดตาม
วางแผนจัดการ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา
หลักในพ้ืนท่ีมีการใช้และ
จากการแลกเปลีย่น
ข้อมูลรายบคุคลในงาน 
NCD จากฐานข้อมูล 
HDC 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template) 
 

Small Success 
  NCD Clinic Plus  ก ากับติดตามให้กลุม่ป่วย DM/HT เข้าถึง

บริการดูแลรักษาครบทุกมติ ิ
พัฒนาระบบข้อมูล 

3 
เดือน 

1. โรงพยาบาลมีการประเมิน
ตนเองการด าเนินการพัฒนา
ตามแนวทางคลินิกNCD 
Clinic plus 
2. มีการจัดท าแผนป้องกัน
ความเสีย่งการด าเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของคลินิก 
NCD  Clinic plus ภาพรวม
ของจังหวัด 

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนปอ้งกันความ
เสีย่งการด าเนินงาน และปญัหาอุปสรรคของ
ก ากับตดิตามให้กลุม่ป่วย DM/HT เข้าถึง
บริการดูแลรกัษาครบทุกมติ ิ                                                                             
2. มีแผนการบริการการป้องกันควบคุม
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง  
3. มีแผนการตดิตามการควบคมุระดับ
น้ าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจ 
HbA1C 
4. มีแผนติดตามการรักษาผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงให้มีความต่อเนื่อง 

1. มีระบบทะเบยีนข้อมูลปัจจัย
เสี่ยงรายกลุ่ม รายบุคคล 
2. มีระบบทะเบยีนข้อมูลที่
ให้บริการอย่างครบถ้วน และ
จัดเก็บในระบบ 

6 
เดือน 

จังหวัดมีการติดตามผลการ
ประเมินตนเอง และผลลัพธ์
การด าเนินงาน NCD Clinic 
Plus ของสถานบริการ
สาธารณสุข 

1. มีการด าเนินงานตามรูปแบบการ
บริการการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง (อย่างน้อย 1 แผน) 
1.1 การวัดความดันโลหิตความดนัโลหิต
ด้วยตัวเองที่บ้าน 
1.2 โครงการโปรแกรมการป้องกนั
โรคเบาหวานในชุมชน 
1.3 การจัดอาหารที่เหมาะสมส าหรับ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 
1.4 การสนทนาสร้างแรงจูงใจเพือ่
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในผูป้่วย 
NCDs  
2. มีการด าเนินการติดตามการควบคุม
ระดับน้ าตาลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการ
ตรวจ HbA1C 
3. มีการด าเนินการติดตามการรักษา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้มี       ความ
ต่อเนื่อง 

มีการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมลู
รายบุคคลในงาน NCD จาก
ฐานข้อมูล HDC ระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด ในการติดตาม
วางแผนจัดการสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหาหลักในพ้ืนท่ี 

9 
เดือน 

จังหวัดวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และปญัหา
อุปสรรคของ NCD Clinic 
plus ภาพรวมของจังหวัด 

สรุปผลรอบ 6 เดือน เพื่อหาแนวทาง
เร่งรัดแกไ้ขในเขตบริการที่ยังไม่บรรลผุล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโดยมีการใช้
และแลกเปลีย่นข้อมูลรายบุคคลในงาน 
NCD จากฐานข้อมูล HDC ระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด ในการติดตามวางแผน
จัดการสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลักใน
พื้นที ่

มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อพัฒนา
คุณภาพป้องกันควบคุม DMHT 
ของเขตสุขภาพ 
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  NCD Clinic Plus  ก ากับติดตามให้กลุม่ป่วย DM/HT เข้าถึง
บริการดูแลรักษาครบทุกมติ ิ

พัฒนาระบบข้อมูล 

12 
เดือน 

1. ร้อยละของสถานบริการ
สาธารณสุขไดร้ับ 
การประเมิน NCD clinic 
plus ร้อยละ 70 
2. สถานบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ
ดีขึ้นไปค่าเป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ60  

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้
ร้อยละของผู้ป่วย DM ที่ควบคุมได้ตามคา่
เป้าหมาย 40 %  
2. ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่ควบคุมไดต้าม
ค่าเป้าหมาย 50 %  

มีการวิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์และ
ข้อเสนอเพื่อการพฒันา 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมควบคุมโรค ส านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

1. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์
     

ต าแหน่งหัวหน้ากลุม่พัฒนา
ระบบสาธารณสุข 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

Tel. 02-5903963   
e-mail : wsu_1978@hotmail.com 

ตัวช้ีวัด ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ควบคุมได ้

2. นางเมตตา ค าพิบูลย ์
   
 

ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการกลุ่ม
พัฒนาระบบสาธารณสุข 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ 

Tel. 02-5903963  
e-mail : mettakum@gmail.com  

ตัวช้ีวัด ผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
ควบคุมได ้
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด 20 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy (at Birth)) 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ    32. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได้ 
ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับค่าน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ หมายถึง ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย  
น้อยกว่า 7 mg% ในปีงบประมาณที่วิเคราะห์  
ผู้ป่วยเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยด้วย
รหัสโรค ICD10  = E10 - E14  และ Type area = 1 และ 3 
หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายการควบคุมน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ใช้ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ส าหรับโรคเบาหวาน 2557 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุม
เข้มงวด และควบคุมไม่เข้มงวด แต่ในการวัดค่าเป้าหมายปี 2559 ให้ใช้แบบเดิม เพื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
ระดับความดันโลหิตที่ควบคุมได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ค่าระดับความดันโลหิต 2 ครั้ง
สุดท้าย (SBP/DBP) น้อยกว่า 140/90 มม.ปรอท. (ให้ใช้ข้อมูลจากแฟ้ม CHRONICFU) ใน
ปีงบประมาณที่วิเคราะห์ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่  
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส = I10 - I15 และ Type area = 1 และ 3 

เกณฑ์เป้าหมาย : ร้อยละของผู้ปว่ยที่สามารถควบคุมได้  
ปีงบประมาณ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2560 - 2564  มากกว่าหรือเท่ากับ 40%  มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลไดด้ี 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูงสามารถควบคุมความดันโลหติได้ด ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ (Type area 1และ3)  
2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type area 1และ3) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมลู 43 
แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู ใช้ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ท่ีระดับค่าน้ าตาลอยู่

ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทีล่งทะเบียนและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ   
รายการข้อมลู 3 C = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบท่ีควบคุมระดับ

ความดันโลหิตไดด้ีตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
รายการข้อมลู 4 D = จ านวนผู้ป่วยความดันโลหติสงูที่ลงทะเบียนและอยู่ในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
สูตรค านวณตัวชี้วัด 
(เบาหวาน) 

(A/B) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (ความดัน
โลหิตสูง) 

(C/D) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
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หมายเหตุ : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณที่วิเคราะห์ 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2560 -2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
เบาหวาน - - - มากกว่าหรือเท่ากับ 40% 

ความดันโลหิตสูง - - - มากกวา่หรือเท่ากับ 50% 
 

วิธีการประเมินผล :  1. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดรอ้ยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 
2. วัดผลลัพธ์จากรายงานตัวช้ีวัดรอ้ยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดัน
โลหิตไดด้ ี

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานปี 2560 
2. คู่มือการจัดบริการสุขภาพกลุม่วัยท างานแบบบูรณาการ 2558 
3. แนวทางการรักษาการรักษาโรคความดันโลหติสูงในเวชปฏิบัติทัว่ไป ฉบับปรับปรุง 2558 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่สามารถควบคุมระดับ

น้ าตาลได้ด ี

ร้อยละ 20.49 25.24 28.82 
 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมระดับความดันโลหิต

ได้ด ี

ร้อยละ 19.54 22.82 27.00 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ต.ค. 59 จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1.นายแพทย์ดเิรก  ข าแป้น               ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ตดิต่อ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903982   E-mail : dr.tum@hotmail.com 
2.แพทย์หญิงจรุีพร คงประเสริฐ   รองผู้อ านวยการส านักโรคไมต่ิดต่อ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903985   E-mail : jurekong@gmail.com 
3.แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ ์    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903965   E-mail : wsu_1978@hotmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.นางศรีเพ็ญ สวสัดิมงคล     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5903974   โทรศัพท์มือถือ : 086-3839387 
   โทรสาร : 02-5903972    E-mail : ncdplan@gmail.com 
ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคมุโรค 
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จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี
ร้อยละ

(เป้าหมายร้อยละ 40)
จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
(เป้าหมายร้อยะ 50)

เขตสุขภาพที่ 1 263,413 49,368 18.74 711,039 237,121 33.35
เชียงใหม่ 72,979 13,476 18.47 201,802 46,979 23.28
ล าพูน 23,913 2,347 9.81 63,633 16,980 26.68
ล าปาง 41,753 6,421 15.38 100,209 46,375 46.28
แพร่ 25,939 3,787 14.6 67,275 27,317 40.6
น่าน 19,984 6,426 32.16 59,721 30,134 50.46
พะเยา 22,936 5,280 23.02 61,881 23,959 38.72
เชียงราย 50,594 10,055 19.87 137,404 39,277 28.59
แม่ฮ่องสอน 5,315 1,576 29.65 19,114 6,100 31.91
เขตสุขภาพที่ 2 172,017 50,374 29.28 426,129 183,723 43.11
อุตรดิตถ์ 24,418 7,233 29.62 63,933 24,296 38
ตาก 17,396 5,492 31.57 57,884 22,524 38.91
สุโขทัย 33,670 9,394 27.9 94,068 46,091 49
พิษณุโลก 47,224 16,992 35.98 108,688 46,634 42.91
เพชรบูรณ์ 49,309 11,263 22.84 101,556 44,178 43.5
เขตสุขภาพที่ 3 147,550 40,755 27.62 372,373 138,073 37.08
ชัยนาท 18,980 5,573 29.36 44,809 14,860 33.16
นครสวรรค์ 54,156 13,447 24.83 134,926 43,231 32.04
อุทัยธานี 15,656 4,085 26.09 41,556 17,631 42.43
ก าแพงเพชร 29,811 8,834 29.63 80,428 34,204 42.53
พิจิตร 28,947 8,816 30.46 70,654 28,147 39.84
เขตสุขภาพที่ 4 234,833 57,844 24.63 518,641 163,618 31.55
นนทบุรี 43,108 10,976 25.46 89,035 18,924 21.25
ปทุมธานี 31,156 7,863 25.24 64,863 22,641 34.91
พระนครศรีอยุธยา 42,825 9,568 22.34 98,810 29,316 29.67
อ่างทอง 18,388 5,248 28.54 40,160 19,047 47.43
ลพบุรี 37,293 8,739 23.43 84,089 29,100 34.61
สิงห์บุรี 14,958 5,065 33.86 35,747 15,553 43.51
สระบุรี 33,454 6,332 18.93 75,743 19,871 26.23
นครนายก 13,651 4,053 29.69 30,194 9,166 30.36
เขตสุขภาพที่ 5 252,485 65,589 25.98 570,869 193,014 33.81
ราชบุรี 46,346 14,023 30.26 107,077 37,667 35.18
กาญจนบุรี 33,164 9,438 28.46 79,969 30,489 38.13
สุพรรณบุรี 50,998 11,646 22.84 105,872 37,884 35.78
นครปฐม 42,701 10,025 23.48 91,710 30,238 32.97
สมุทรสาคร 26,096 7,634 29.25 53,039 15,290 28.83
สมุทรสงคราม 10,960 2,397 21.87 28,362 6,179 21.79
เพชรบุรี 21,394 4,784 22.36 54,730 14,716 26.89
ประจวบคีรีขันธ์ 20,826 5,642 27.09 50,110 20,551 41.01
เขตสุขภาพที่ 6 234,808 64,844 27.62 505,022 158,370 31.36
สมุทรปราการ 43,611 11,739 26.92 85,629 24,611 28.74

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมได้

481

เขตสุขภาพ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง



จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี
ร้อยละ

(เป้าหมายร้อยละ 40)
จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
(เป้าหมายร้อยะ 50)

เขตสุขภาพ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

ชลบุรี 53,467 16,044 30.01 111,246 25,406 22.84
ระยอง 27,425 7,804 28.46 59,793 17,146 28.68
จันทบุรี 21,963 7,999 36.42 51,275 21,758 42.43
ตราด 8,981 2,423 26.98 22,743 8,455 37.18
ฉะเชิงเทรา 35,206 10,056 28.56 73,691 29,322 39.79
ปราจีนบุรี 22,991 4,414 19.2 55,160 16,068 29.13
สระแก้ว 21,164 4,365 20.62 45,485 15,604 34.31
เขตสุขภาพที่ 7 276,359 48,497 17.55 396,401 166,129 41.91
ขอนแก่น 103,823 19,227 18.52 159,655 57,885 36.26
มหาสารคาม 50,928 7,205 14.15 67,240 30,073 44.72
ร้อยเอ็ด 66,905 13,650 20.4 99,741 46,493 46.61
กาฬสินธุ์ 54,703 8,415 15.38 69,765 31,678 45.41
เขตสุขภาพที่ 8 268,279 47,424 17.68 403,152 182,864 45.36
บึงกาฬ 18,546 2,710 14.61 28,307 13,996 49.44
หนองบัวล าภู 24,002 5,445 22.69 32,726 12,667 38.71
อุดรธานี 77,452 12,639 16.32 116,556 53,423 45.83
เลย 35,875 2,971 8.28 62,882 25,153 40
หนองคาย 24,987 5,009 20.05 38,235 19,292 50.46
สกลนคร 55,434 11,879 21.43 79,381 38,976 49.1
นครพนม 31,983 6,771 21.17 45,065 19,357 42.95
เขตสุขภาพที่ 9 284,249 77,795 27.37 554,749 246,554 44.44
นครราชสีมา 120,376 29,076 24.15 247,803 102,623 41.41
บุรีรัมย์ 59,522 22,089 37.11 119,649 56,581 47.29
สุรินทร์ 43,925 12,657 28.82 89,552 40,341 45.05
ชัยภูมิ 60,426 13,973 23.12 97,745 47,009 48.09
เขตสุขภาพที่ 10 197,803 40,038 20.24 329,114 154,900 47.07
ศรีสะเกษ 47,930 14,573 30.4 92,500 44,927 48.57
อุบลราชธานี 88,919 13,963 15.7 146,702 69,516 47.39
ยโสธร 28,258 3,930 13.91 41,497 20,702 49.89
อ านาจเจริญ 18,943 5,055 26.69 26,967 11,094 41.14
มุกดาหาร 13,753 2,517 18.3 21,448 8,661 40.38
เขตสุขภาพที่ 11 181,897 43,544 23.94 425,403 126,231 29.67
นครศรีธรรมราช 63,694 18,541 29.11 149,178 47,025 31.52
กระบี่ 16,334 3,653 22.36 34,571 15,003 43.4
พังงา 14,501 3,400 23.45 32,306 5,801 17.96
ภูเก็ต 14,194 1,494 10.53 28,875 6,734 23.32
สุราษฎร์ธานี 45,726 10,824 23.67 104,101 30,420 29.22
ระนอง 6,307 1,291 20.47 17,460 5,175 29.64
ชุมพร 21,141 4,341 20.53 58,912 16,073 27.28
เขตสุขภาพที่ 12 165,090 33,339 20.19 423,543 113,879 26.89
สงขลา 54,648 9,893 18.1 133,718 33,971 25.4
สตูล 10,244 2,049 20 25,687 7,589 29.54
ตรัง 23,491 5,395 22.97 58,036 18,893 32.55

482



จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี
ร้อยละ

(เป้าหมายร้อยละ 40)
จ านวนผู้ป่วย ควบคุมได้ดี

ร้อยละ 
(เป้าหมายร้อยะ 50)

เขตสุขภาพ
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

พัทลุง 24,635 6,289 25.53 55,970 21,392 38.22
ปัตตานี 16,932 2,562 15.13 47,860 7,458 15.58
ยะลา 13,063 2,833 21.69 35,292 11,113 31.49
นราธิวาส 22,077 4,318 19.56 66,980 13,463 20.1

ข้อมูล HDC วันที่ 6 พ.ย. 2560

483



484 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 2 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สถานการณ ์
ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย พบว่า อุบัติการณ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม 

มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก และการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 

จากรายงานการตรวจราชการ ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 
อันดับแรก ปีงบประมาณ 2560 พบว่า การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 
78.99, การเข้าถึงการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 81.89 และ การเข้าถึงการรักษา
ด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ 74.55 ดังสรุปผลงานการเข้าถึงบริการสาขามะเร็งรายเขต 
ดังนี้  

รายการ 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด 

เขตสุขภาพ 

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

 1. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 
สัปดาห์  

82.05 77.73 84.63 86.84 83.37 69.56 75.14 75.53 78.58 86.00 77.75 77.62 

 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยเคมี
บ าบัดภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์  

86.65 75.05 84.49 84.09 77.56 83.20 86.14 82.17 81.35 80.00 82.07 80.84 

 3. ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาด้วยรังสี
รักษาภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์  

89.31 77.16 56.82 77.43 60.54 48.08 91.07 88.47 90.29 81.00 86.69 73.91 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
 ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด (C33-C34)                    

มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็งปากมดลูก (C53) 
1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80%  
2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥ 80%  
3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

 การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดผ่าน Thai cancer based  
 การส่งต่อผ่าน electronic refer และเครือข่าย CNC 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 

Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 มี
การวางแผนการเชื่อมฐานข้อมูล
โรงพยาบาลโปรแกรมทะเบียน
มะเร็งและรายงานตัวช้ีวัดเพื่อ
เชื่อมกับ HDC/Thai Cancer 
Based 
 

มีความพร้อมในการเปิดบริการ
ให้ยาเคมีบ าบดัส าหรับมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งล าไส้ใหญ่ ในรพ.
ระดับ M1  

ติดตามการเช่ือมฐานข้อมลู
โรงพยาบาล กับ HDC/ Thai 
Cancer Based ใน 
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  

ติดตามการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยท่ีได้รับยาเคมี
บ าบัดภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ ของโรงพยาบาล
ระดับ M1 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 1. ด้านการผ่าตัด 
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 
อันดับแรกได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตดัภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

1. บริหารจัดการห้องผ่าตัดเพื่อรองรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับโรคอื่นๆ อย่าง
เหมาะสม 
2. บริหารจัดการให้ได้การวินิจฉัยหลัง
ตัดช้ินเนื้อเร็วท่ีสุด 
3. การบันทึกวันเริ่มผา่ตัดใน TCB 
เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลกลับไปยังพ้ืนท่ี 

ตรวจตดิตามคิวการผ่าตดั  
มะเร็ง 5 โรค 
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ) 

ปี 2561 ≥ 80% 
และเพิ่มขึ้นถึง 85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 2. ด้านเคมีบ าบัด 
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 
อันดับแรกได้รับการรักษา
ด้วยเคมีบ าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

1. เปิดบริการเคมีบ าบดัมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก ใน M1  
2. การพัฒนาศักยภาพ และธ ารง
รักษาศัลยแพทย์ อายรุแพทย์ 
พยาบาลในการให้ยาเคมีบ าบัด  
3. พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย 
4. การบันทึกวันเริ่มให้เคมีบ าบัดใน TCB 
เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลกลับไปยังพื้นที ่

ตรวจตดิตามคิวการให้ยาเคมี
บ าบัด มะเร็ง 5 โรค 
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ) 

ปี 2561 ≥ 80% 
และเพิ่มขึ้นถึง 85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 

ประเด็นตรวจราชการทีมุ่่งเน้น 3. ด้านรังสีรักษา 
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 
อันดับแรกได้รับการรักษา
ด้วยรังสรีักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

1. การบันทึกวันเริ่มฉายรังสีใน TCB 
เพื่อเช่ือมต่อข้อมูลกลับไปยังพ้ืนท่ี 
2. การบรรจุและธ ารงรักษาแพทย ์
นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักรังสี
การแพทย์ ให้พร้อมต่อการบริการ 
3. พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลด
ระยะเวลาการรอคอย 

ตรวจตดิตามคิวการฉายรังสี 
มะเร็ง 5 โรค 
(โดยการตรวจราชการกรณีปกติ) 

ปี 2561 ≥ 80% 
และเพิ่มขึ้นถึง 85% 
ในปี 2564 
ตามล าดับ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สาขาโรคมะเร็ง ปี 2559 แยกรายเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ 1  

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
เชียงราย 172 125 72.67 211 170 80.56 154 148 96.1 
เชียงใหม่ 146 98 67.12 247 202 81.78 101 71 70.30 
น่าน 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 
แพร่ 82 64 78.04 70 65 92.85 64 61 95.31 
แม่ฮ่องสอน 9 9 100 9 9 100 2 2 100 
ล าปาง 75 62 82.67 97 85 88.54 80 75 93.75 
ล าพูน 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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เขตสุขภาพที่ 2 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ตาก 67 47 70.15 48 41 85.42 ส่งต่อ   
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 
 

เขตสุขภาพที่ 3 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
นครสวรรค ์ 550 492 89.45 482 408 84.65 150 105 70 
ก าแพงเพชร 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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เขตสุขภาพที่ 4 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
สระบรุ ี 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 
อ่างทอง 64 59 92.19 2 2 100 48 29 64.44 
สิงห์บุร ี 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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เขตสุขภาพที่ 5 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ราชบุร ี 117 109 93.16 210 97 46.19 211 123 56.9 
ประจวบครีีขันธ์ 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   
สพุรรณบุร ี 151 125 82.78 148 120 81.08 53 29 54.72 
เพชรบุร ี 82 66 80.49 55 45 81.82 ส่งต่อ 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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เขตสุขภาพที่ 6 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
จันทบุร ี 346 279 80.64 224 134 59.82 176 83 47.16 
ฉะเชิงเทรา 222 179 81 87 73 83.9 102 44 43 
ชลบุร ี 560 257 45.89 2441 2108 86.35 1118 499 44.63 
ตราด 44 44 100 53 32 50.38 51 36 70.59 
ปราจีนบุร ี 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 
สระแก้ว 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 
 

เขตสุขภาพที่ 7 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
กาฬสินธุ ์ 89 82 92.13 88 79 89.77 3 3 100 
ร้อยเอ็ด 265 175 66.04 347 299 86.17 59 58 98.31 
มหาสารคาม 38 37 97.37 34 31 91.18 11 11 100 
ขอนแก่น 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 
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เขตสุขภาพที่ 8 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
อุดรธาน ี 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 
หนองบัวล าภ ู 50 42 84 23 23 100 72 59 81.94 

รวม 564 426 75.53 533 438 82.17 824 729 88.47 
 

เขตสุขภาพที่ 9 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ชัยภูม ิ 74 47 63.51 84 67 79.76 NA   
นครราชสมีา 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 
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เขตสุขภาพที่ 10 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
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 
อ านาจเจรญิ 24 24 100 24 23 96 42 37 88 
อุบลราชธาน ี 376 289 77 377 265 70 358 287 80 

รวม 756 651 86 653 525 80 618 500 81 
เขตสุขภาพที่ 11 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
กระบี ่ NA NA 85 NA NA NA Refer หาดใหญ ่

รอข้อมูล 
  

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 ่

และสรุาษฎร์ธานี
รอข้อมูล 

  

สุราษฎร์ธาน ี 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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เขตสุขภาพที่ 12 

จังหวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดั

ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด

ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายใน

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥ 80% 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ตรัง 10 8 80 28 26 92 33 30 96.7 
นราธิวาส NA NA 65.38 NA NA 72.73 Refer หาดใหญ ่

รอข้อมูล 
  

ปัตตาน ี 32 27 84.37 16 13 81.25 Refer หาดใหญ ่
รอข้อมูล 

  

พัทลุง 37 31 83.8 24 21 87.5 Refer หาดใหญ ่
รอข้อมูล 

  

ยะลา 131 106 80.91 87 66 75.86 36 21 58.33 
สงขลา 249 210 84.34 223 194 87 Refer หาดใหญ ่

รอข้อมูล 
  

สตูล 31 20 64.52 23 16 69.57 Refer หาดใหญ ่
รอข้อมูล 

  

รวม 490 402 77.62 401 336 80.84 69 51 73.91 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัดผล เขต 
ชื่อตัวชี้วดัเชิงปรมิาณ  40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ค านิยาม 1) มะเร็ง 5 อันดับแรก ได้แก ่มะเร็งตับและท่อน้ าดี (C22,C24) มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และ

ปอด (C33-C34) มะเร็งเต้านม (C50) มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก (C18-C21) และมะเร็ง
ปากมดลูก (C53) 
2) ระยะเวลาการรอคอยรับการรกัษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันวินิจฉัยเป็นมะเร็งและน า 
มาสู่การรักษามะเร็ง)นับถึงวันท่ีไดร้ับการผ่าตัดรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอ่ืน (เช่น รังสีรักษา, เคมีบ าบดั) โดยนับถึงวันท่ีได้รับการผ่าตัด
รักษา 

- ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ให้นับตั้งแต่วันที่ท าการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันท า CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีน าผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นตน้ 
  - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัด
หรืออ าเภอท่ีส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ 
3) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด หมายถึง การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง)นับถึงวันท่ีผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวัน
แรก(การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 
   - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน 
จังหวัดหรืออ าเภอท่ีส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ 
4) ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง  การก าหนดระยะเวลาในการ
เข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ
จาก 

- วันท่ีตัดช้ินเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นช้ินเนื้อ/เซลล์ในครั้งท่ีใช้ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและ
น ามาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา 

- วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบ าบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสี
รักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) 
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ชื่อตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ  40. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
   - ในกรณีทีไ่ม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอ่ืนและผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาล

อื่นให้ใช้หลักการเดียวกับข้อ 2.ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
หมายเหตุ  การรายงานตัวช้ีวัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 5 โรค ไม่รวมกรณี Metastatic          
( Unknown primary ) 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 
1.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดัภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥80%  
2.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา  6 สัปดาห์ ≥80%  
3.ร้อยละของผู้ป่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยรังสรีักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ ≥80% 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด 

2. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีเคมีบ าบัด 
3. ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสรีักษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีแผนการรักษา จ าแนกตามประเภทการ
รักษา 

2. จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าถึงบริการได้รับการรักษา โดยมีระยะเวลาการรอคอยของแต่ละการรักษา 
ได้แก่ ศัลยกรรม(S) เคมีบ าบดั (C) รังสีรักษา(R) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ข้อมูลวันท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษา ที่ต้องบันทึกเพื่อประมวลผล ได้แก่ 
3.1 วันตัดชิ้นเนื้อหรือเซลล ์(Obtained_date) วันท่ีส่งตรวจวินิจฉยัโรค 
มะเร็งและเป็นครั้งท่ีใช้ยืนยันโรคและน ามาซึ่งการรักษานั้นๆ 
3.2 วันผ่าตัด (Operation_date) เพื่อการรักษา 
3.3 วันท่ีได้รับยาเคมีวันแรกและวันท่ีได้รับเคมีวันสดุท้าย 
3.4 วันท่ีฉายแสงวันแรกและ วันทีฉ่ายแสงวันสุดท้าย 
 กรณีการวินิจฉัยไม่สามารถตัดชิน้เน้ือ 
3.5 วันท่ีท าการตรวจวินิจฉยั เช่น CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งท่ีน าผลมา
ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง 

แหล่งข้อมลู 1. จาก Hospital Based Cancer Registry ( Thai Cancer Based หรือ ระบบ Cancer 
Informatics ของโรงพยาบาล ) 
2. หน่วยบริการศัลยกรรม ห้องผ่าตัด เคมีบ าบัด  และรังสีรักษา สามารถบันทึกข้อมูลส่วนที่
เกี่ยวข้องผ่าน TCB ได้ ควบคู่กับงานทะเบียนมะเร็ง 

วัตถุประสงค์ เพื่อลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
รายการข้อมลู A(S) = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและไดร้ับการผ่าตัดรักษา ≤4 

สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
A(C) = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยเคมีบ าบัดและไดร้ับการรักษาด้วยเคมีบ าบัด ≤ 

6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
A(R) = จ านวนผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและไดร้ับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 

6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการข้อมลู 2 B(S) = จ านวนผู้ป่วยท่ีไดร้ับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 

B(C) = จ านวนผู้ป่วยท่ีไดร้ับเคมีบ าบัดเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 
B(R) = จ านวนผู้ป่วยท่ีไดร้ับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งท้ังหมดในปีท่ีรายงาน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A(s)/ B(s)) X 100  
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(A(c)/ B(c)) X 100 
(A(R)/ B(R)) X 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกไตรมาส 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 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 :  ส ารวจและนิเทศติดตาม 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนิยามตัวช้ีวัด Service plan สาขาโรคมะเร็ง 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หน่วยวัด 
 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

การผา่ตัดใน 4 สัปดาห์ ร้อยละ 75.66 78.83 78.99 

เคมีบ าบัดใน 6 สัปดาห์ ร้อยละ 74.65 81.17 81.89 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

รังสีรักษาใน 6 สัปดาห ์ ร้อยละ 68.54 60.40 74.55 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.วีรวุฒิ อิ่มส าราญ   ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2026800  โทรศัพท์มือถือ : 081-8130123 
   โทรสาร : 02-3547036  E-mail : armohmy@yahoo.com 
กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
   โทรศัพท์ที่ท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357              โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 

mailto:armohmy@yahoo.com
mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6357         โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334 
    โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
กรมการแพทย์ 
2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352     โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279                E-mail : eva634752@gmail.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 

mailto:pattarawin@gmail.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 

ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 3.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 

  SP 3.2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 

สถานการณ ์
จากการส ารวจสภาวะตาบอด ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2549-2550 ในประเทศไทย พบว่า ประชากรไทยมี

ความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตา เลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญของภาวะตาบอดคือ ต้อกระจก 
(51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%) ทั้งนี้ 
80% ของภาวะตาบอดสามารถป้องกันหรือรักษาได้ เป้าหมายองค์การอนามัยโลก (WHO) ลดความชุกภาวะตา
บอดให้ต่ ากว่า 0.50% ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)  

จากฐานข้อมูลโปรแกรม vision2020thailand ปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด 
8,605,755 ราย ได้รับการคัดกรองสายตา 6,379,304 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.13 ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน ร้อยละ 84.12 และเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานเป็นราย
เขตสุขภาพ พบว่า การคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีบางเขตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่
เขต 5,7,8,11,12 ทั้งนี้ปัญหาส่วนหนึ่งมาจาก มีการคัดกรองแต่ขาดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision2020 
thailand ส่งผลให้ข้อมูลผลการด าเนินงานต่ ากว่าการท างานจริง ด้านการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) ภายใน 30 วัน พบว่า ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงเขต 6 ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งนี้ปัญหา   
ส่วนหนึ่งมาจากมีการผ่าตัดได้ตามเป้าหมายแต่ขาดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม vision2020 ส่งผลให้ข้อมูลต่ า
กว่าการท างานจริง 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
2. ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท์ี่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1.ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 
ลดความชุก 
ตาบอด 

1. บูรณาการการท างานร่วมมือกัน  
ทั้งภายในทีมสาธารณสุขกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ในการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุเพื่อ
ค้นหาผู้ป่วยต้อกระจก น าผู้ป่วยมารับการ
ตรวจรักษาและผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการผ่าตัดต้อกระจก 

มีหรือไม ่
 

มี 
 

2. มีการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป 

-จ านวน 
-ร้อยละ 

≥ร้อยละ 75 
 

3.การบันทึกข้อมูลการการคัดกรองสายตา  -มีการบันทึกข้อมูลใน -มี 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธท์ี่ต้องการ 
ผู้สูงอายลุงในโปรแกรม 
vision2020thailand 

โปรแกรมหรือไม ่
-ปัญหาในการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม vision2020 

-จ านวน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วัน 
ลดความชุก 
ตาบอด 

1.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยต้อกระจก 
โดยใช้ใบ VISA ผ่าตัด จากโปรแกรม 
Vision2020thailand แทนหนังสือส่งตัว  

-มีหรือไม ่
 

-มี 
 

2.เร่งรัดการผ่าตัดต้อกระจกให้เปน็ไปตาม
เป้าหมาย โดยทีมผ่าตดัตาของเขตสุขภาพ
ช่วยเหลือกันภายในเขต 

-มีหรือไม ่
-จ านวนเท่าไร 
 

-มี 
-จ านวน 

3.ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding Cataract) ได้รบัการผ่าตัดภายใน 
30วัน 

-จ านวน 
-ร้อยละ 

ร้อยละ  85 

4. การบันทึกข้อมูลการการผ่าตัดผู้ป่วยต้อ
ประจกลงในโปรแกรม 
vision2020thailand 

-มีการบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมหรือไม ่
-ปัญหาในการบันทึกข้อมูล
ในโปรแกรม vision 2020 

-มี 
-จ านวน 

 
ตัวชี้ วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75)          
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
  

Small Success 
      1.1 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- 75 - 75 

 

Small Success 
    1.2 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
- 85 - 85 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ ์ ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการ Tel. 034- 225818 ต่อ 7172   
Mobile : 061-4261532 
E-mail : warroph@gmail.com 
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 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75) 

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 12.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองสายตา (≥ร้อยละ 75)  
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
≥ร้อยละ 75 ≥ร้อยละ 75 ≥ร้อยละ 75 ≥ร้อยละ 75 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระจก
โดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตัดและสร้างความเขม้แข็งให้ระบบ สุขภาพตา
อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการส่งต่อ
ออกนอกเขต 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บันทึกลงในโปรแกรม Vision2020 thailand ทุกราย และ 

น ามาค านวณเป็นร้อยละ 
แหล่งข้อมลู โปรแกรม Vision2020thailand 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีได้รับการคัดกรองสายตา  

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ≥ร้อยละ 75  ≥ร้อยละ 75 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ≥ร้อยละ 75  ≥ร้อยละ 75 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ≥ร้อยละ 75  ≥ร้อยละ 75 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 ≥ร้อยละ 75  ≥ร้อยละ 75 

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
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เอกสารสนับสนุน :  Vision2020thailand 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละผูสู้งอายุ 
60 ปีข้ึนไป 
ได้รับการคัด
กรองสายตา 

ร้อยละ NA 73.13 74.13 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 034- 225818 ต่อ 7172   
โทรศัพท์มือถือ : 061-4261532 
โทรสาร :034-225421  E-mail : warroph@gmail.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โปรแกรม vision2020 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์      
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334      
  โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com  
  กรมการแพทย ์
2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352  โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499     
  โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com  
  ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย ์
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน            

หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
ค านิยาม ต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) หมายถึง โรคต้อกระจกท่ีท่านให้ผู้ป่วย มี ระดับ

สายตาแย่กว่า 20/400 
เกณฑ์เป้าหมาย :  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 

วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการลดอัตราความชุกของภาวะตาบอดจากต้อกระ 
จกโดยใช้แนวทางเชิงรุกทั้งการคัดกรองและการผ่าตดัและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบ 
สุขภาพตาอยา่งยั่งยืน ด้วยการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย 
และลดการส่งต่อออกนอกเขต 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ไดร้ับการตรวจวนิิจฉัยโดย  จักษุแพทย์/ 
พยาบาลเวชปฏิบตัิทางตา 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ทีมจักษุที่ท าการผ่าตัดต้อกระจกบนัทึกลงในโปรแกรม Vision2020 thailand ทุกราย 
และ น ามาค านวณเป็นร้อยละ 

แหล่งข้อมลู โปรแกรม Vision2020thailand 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนผู้ปว่ยต้อกระจกชนดิบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบัการผา่ตดั ภายใน 30 วัน 
รายการข้อมลู 2 B = จ านวนผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ที่ได้รบัการวินิจฉัย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

 
 

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

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
 ร้อยละ 85  ร้อยละ 85 
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ปี 2564: 
 

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

วิธีการประเมินผล :  ตามตารางท้าย KPI Template 
เอกสารสนับสนุน :  Vision2020thailand 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละผู้ป่วยต้อ
กระจกชนิด
บอด (Blinding 
Cataract) 
ได้รับการผา่ตัด
ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ NA 80.5 84.12 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นพ.วรภัทร  วงษ์สวัสดิ์  นายแพทย์ช านาญการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 034- 225818 ต่อ 7172  โทรศัพท์มือถือ : 061-4261532 
โทรสาร :034-225421  E-mail : warroph@gmail.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โปรแกรม vision2020 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์      
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334      
  โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com  
  กรมการแพทย ์
2. นายปวิช อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    
  โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352  โทรศัพท์มือถือ : 085-9594499     
  โทรสาร : 02-5918279   E-mail : moeva_dms@yahoo.com  
  ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย ์

 

 

 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:moeva_dms@yahoo.com
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture 

สถานการณ ์
ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน/Baseline : สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ก าลังจะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก     

มีการคาดการณ์ไว้ว่าประมาณปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสัมบูรณ์ ภาวะกระดูกข้อ
สะโพกหัก (Geriatric hip fracture) เป็นภาวะทางออร์โธปิดิกส์ที่มีสถิติอันดับหนึ่งของการนอนโรงพยาบาลใน
ผู้ป่วยสูงวัย อีกทั้งยังสูญเสียงบประมาณในการดูแลจ านวนมากและพบว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีอัตร าการ
เกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มนี้สูงถึงร้อยละ 30 จากการศึกษาของ สิ่งส าคัญในการดูแลผู้ป่วย
กลุม่นี้คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคประจ าตัวของผู้ป่วย รวมถึงการรักษาภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นสาเหตุที่
ท าให้เกิดกระดูกหักในผู้สูงอายุ ความร่วมมือจากทุกแผนกทั้งทางอายุรกรรม วิสัญญี กายภาพบ าบัด 
โภชนาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างครบถ้วน การตระหนักถึง
ความส าคัญของการป้องกันการหกล้มซ้ า การดูแลเยี่ยมบ้าน จัดสถานที่พักอาศัยให้เหมาะต่อผู้สูงอายุ การ
ได้รับแคลเซียม และวิตามินดี เพ่ือรักษาภาวะกระดูกพรุน ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่ควรจะขาดตกบกพร่อง จาก
การด าเนินงานโครงการ Capture the fracture ในต่างประเทศ ที่มีระบบการจัดการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพก
หักแบบองค์รวม ตั้งแต่ในโรงพยาบาลและหลังจากจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล พบว่าสามารถลดโอกาสการ
เกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าได้มากถึง 50% ต่อปี  ซึ่งจะช่วยประหยัดภาระงบประมาณในการดูแลรักษา 
ตลอดจนภาระการดูแลทางสังคม รวมถึงช่วยเพิม่คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้  
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture ร้อยละ 100 ของเขตสุขภาพทั้งหมด (รวม 13 เขต) 

 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ  

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the Fracture 
มีการจัดตั้งทีม  Capture 
the Fracture ครบทั้ง 13 
เขตสุขภาพท่ัวประเทศ 

แต่ละโรงพยาบาลที่พร้อมจดัตั้ง
ทีม Capture the Fracture แต่
ละกรรมการเพื่อให้มี Fracture 
Liaison Service ( FLS ) 

มี Fracture Liaison Service  
( FLS ) เกิดขึ้น 

มีทีม Capture the 
Fracture ใน
โรงพยาบาล  
อย่างน้อยเขต
สุขภาพละ 1 
โรงพยาบาล 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด 
(Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. จัดท าคูม่ือ การจัดตั้งทีม 
Capture the Fracture แก่
พื้นที ่
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1, 2, 
3 และ 13 

จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  
11 และ 12 
 

จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  
4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 

มีการจัดตั้งทีม  Capture 
the Fracture ครบทั้ง 13 
เขตสุขภาพท่ัวประเทศ 

การพัฒนาระบบสุขภาพตาม 6 Building Block 
 

1. กิจกรรมทีจ่ะให้บรกิาร (Service Delivery) ทีม Capture the fracture คือ สหสาขาวิชาชีพท่ีร่วมกัน
ดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก 
จากโรคกระดูกพรุนโดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิด 
กระดูกสะโพกหักซ้ าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดย 
มีบุคคลช่วยประสานและด าเนินการ (Liaison) 

2. การพัฒนาบุคลากร (Health Workforce) จัดตั้งเครือข่ายสารสนเทศ Capture the fracture ในทุก
เขตสุขภาพ  

3. ระบบข้อมลูสารสนเทศ (IT) เก็บข้อมูลจาก National Registry แล้วจดัส่งที่โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย ์

4. ยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ  
(Drugs & Equipments) 

คู่มือการจัดตั้งทีมและการด าเนินการโครงการ Capture the 
fracture, สื่อส่งเสริมการด าเนิน 
โครงการ อาทิ แผ่นพับสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาต ิ
ประชาชนท่ัวไป 

5. งบประมาณในการด าเนินการ (Financing) งบประมาณในการพัฒนา ทีม Capture the fracture 5 
ล้านบาทต่อป ี

6. นโยบาย/กลยุทธ์หลักในการด าเนินการ (Governance) ตามนโยบายแห่งชาติที่ต้องการใหม้ีทีม Capture the 
fracture เกิดขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 
 

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

ประเด็นที่รับผิดชอบ 

นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ ต าแหน่ง หัวหนา้กลุ่มศูนย์
การแพทย์เฉพาะทางด้าน
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย ์

Tel.02-353-9844 
e-mail : somsakortho@gmail.com 

Capture the Fracture 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสขุภาพ (Service plan) 
โครงการที ่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
ลักษณะ Lagging indicator 
ระดับการแสดงผล จังหวัด , เขตสุขภาพ ,ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด 37ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
ค านิยาม ผู้ป่วย Capture the fracture คือ ผู้ป่วยท้ังเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ท่ีเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility 
fracture) ทุกราย 

ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระท าจากการล้ม ในระดับท่ีน้อย
กว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยนืของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height) 

ผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ป่วยที่มภีาวะ
กระดูกหักในต าแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดกูข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูก
ปลายต้นขา กระดูกหนา้แข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรงภายหลังการ
รักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ Capture the fracture โดยนับตั้งแต่วันหลังจาก
กระดูกสะโพกหัก และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโครงการ Capture the fracture เป็นต้น 

การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 
72 ช่ัวโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน 

กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหสั  
1. Femoral neck fracture S72.000-.019 
2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 
3. Subtroch S72.20, 21 
 
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดกูต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้า
แข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้าหมายถึง ผู้ป่วยท่ีได้รับการให้รหสัการบาดเจ็บ ด้วยรหสั  
1. Compression spine S22, S32 
2. Distal radius S52 
3. Ankle M80 
4. Distal femur S72 
5. Plateau S82 
6. Proximal humerus S42 

ค านิยาม ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัดหมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการให้รหสัหัตถการ ด้วย
รหัส  
1. THA 81.51 
2. Partial hip replacement 81.52 
3. Fixation 79.15, 79.35 
4. open reduction femur 79.25 
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5. Close reduction 79.05 
6. Fixation 78.55 

เพ่ือลดอัตรากระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ให้ด าเนินการโดยต้ังทีม 
Capture the fracture ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุที่มี
กระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าในผู้ป่วย
กลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและด าเนินการ (Liaison)  
องค์ประกอบของทีม Capture the fracture 
หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปดิิกส ์
ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse) 
ระดับ รพศ./รพท.คือ ตัวแทน หรอื ทีมพยาบาล ประจ าหอผู้ป่วยกระดูกและข้อ 
ระดับ รพช. คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผู้ถูกจดัตั้ง 
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   
จ าเป็นต้องมรีะดับ รพศ./รพท.-  วิสัญญีแพทย์, อายรุแพทย์ต่อมไรท้่อ  
หรืออายุรแพทย์ท่ัวไป, แพทยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟู 
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย์, อายรุแพทย์ 
แนะน าให้ม ี ระดับ รพศ./รพท.- แพทย์เวชศาสตรค์รอบครัว, แพทย์เวช 
ศาสตร์ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ระดับ รพช. - แพทย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู, แพทย์เวชศาสตร ์
ครอบครัว, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ 
จ าเป็นต้องมีเภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบ าบัด 
แนะน าให้ม ี ตัวแทนแผนกโภชนาการ 
หมายเหต:ุ แนะน าให้มี หมายความว่า อาจไมม่ีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลในขณะนั้น 
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานที่ประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม เวชศาสตร์
ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องที่
ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

ค านิยาม Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าที่ประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
จากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fractureหมายถึง เขตสุขภาพตามการแบ่ง
ส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดตั้งทีม Capture 
the fracture          
 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1.1 จ านวนเขตสุขภาพที่มี
การจัดตั้งทีม Capture the 
fracture ร้อยละ 100 ของ
เขตสุขภาพท้ังหมด (รวม 
13 เขต) 
 

1.1 ร้อยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S 
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture<ร้อยละ 30 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 30 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S 
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม Capture  
the fracture 
1.2 Refracture<ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery > 
ร้อยละ50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 40 ของ  
โรงพยาบาลระดับ S 
ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งทีม  
Capture the fracture 
1.2 Refracture<ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ50 ขึ้นไป 
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ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายใน 13 เขตสุขภาพ 
 เขต โรงพยาบาล 

1 โรงพยาบาลนา่น (จ.น่าน) 
2 โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณโุลก) 
3 โรงพยบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จ.นครสวรรค์) 
4 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (จ.นนทบุรี) 
5 โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี) 
6 โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบรุี) 
7 โรงพยาบาลขอนแก่น (จ.ขอนแก่น) 
8 โรงพยาบาลอดุรธานี (จ.อุดรธานี) 
9 โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 

10 โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 
11 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 
12 โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง) 
13 โรงพยาบาลเลดิสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล 

นพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลกลาง กทม.  
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมลูตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HCD  

กระทรวง 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนเิทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ 
กรมการแพทย ์

แหล่งข้อมลู เขตสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1 A = จ านวนเขตสุขภาพที่มีการจดัตั้งทีม Capture the fracture 
รายการข้อมลู 2 B =จ านวนเขตสุขภาพท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
1. จัดท าคูม่ือการจัดตั้งทีม 
Capture the Fracture แก่
พื้นที ่
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 
1, 2, 3 และ 13 

จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  
11 และ 12 
 

จัดอบรมให้ความรู้   
Capture the Fracture แก่
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  
4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 
 

มีการจัดตั้งทีม  Capture 
the Fracture ครบทั้ง 13 
เขตสุขภาพท่ัวประเทศ 
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ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 

1. ร้อยละ 5 ของโรงพยาบาล
ระดบั S ขึ้นไป มีการจดัตั้งทีม 
Capture the fracture 
2. Refracture< ร้อยละ 30 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

1. ร้อยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป มี
การจดัตั้งทีม Capture the 
fracture 
2. Refracture< ร้อยละ 30 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป มี
การจดัตั้งทีม Capture the 
fracture 
2. Refracture< ร้อยละ 30 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

1. ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดบั S ขึ้นไป มีการจดัตั้งทีม 
Capture the fracture 
2. Refracture< ร้อยละ 30 
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

       
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12เดือน 
1. ร้อยละ 24 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป มี
การจดัตั้งทีม Capture the 
fracture  
2. Refracture < ร้อยละ 
28 
3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery> 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป มี
การจดัตั้งทีม Capture the 
fracture  
2. Refracture < ร้อยละ 
28 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery> 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป มี
การจดัตั้งทีม Capture the 
fracture  
2. Refracture < ร้อยละ 
28 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery> 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลระดบั S ขึ้นไป 
มีการจัดตั้งทมี Capture  
the fracture  
2. Refracture < ร้อยละ 
28 
3. ผ่าตดัแบบ Earlysurgery> 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

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

1. ร้อยละ 34 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture 
2. Refracture< ร้อยละ 25 
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 36 ของโรงพยาบาล
ระดับS ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture  
2. Refracture< ร้อยละ 25 
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 38 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture   
2. Refracture< ร้อยละ 25 
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดตั้งทีม 
Capture the fracture   
2. Refracture< ร้อยละ 25 
3. ผ่าตัดแบบ Early surgery>
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

      
วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อปรบัมาตรการและกลยทุธ์ 
เอกสารสนับสนุน : คู่มือการจัดตั้งทีม และด าเนินการโครงการ Capture the fracture 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 
 
 

 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

NA NA NA NA NA  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วดั 

นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์  หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางดา้นออร์โธปิดิกส์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3539-844 โทรศัพท์มือถือ :  0891128899 
โทรสาร : 02-3539-845                  E-mail : somsakortho@gmail.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลเลิดสนิ กรมการแพทย ์
 

mailto:somsakortho@gmail.com
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หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร  0-2965-9851         E-mail :  pattarawin@gmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบ HDC) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางดา้นออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน                             
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3539-844 โทรศัพท์มือถือ :  0891128899 
โทรสาร : 02-3539-845   E-mail : somsakortho@gmail.com 
สถานที่ท างาน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ   รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357    โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร  0-2965-9851            E-mail :  pattarawin@gmail.com 
สถานทีท่ างาน ส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 
นายปวิช  อภิปาลกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-590-6347   โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
โทรสาร  0-2591-8279         E-mail :  eva634752@gmail.com 
สถานที่ท างาน ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์ 

 
 
 
 
 

mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:somsakortho@gmail.com
mailto:pattarawin@gmail.com
mailto:eva634752@gmail.com


511 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : SP 6 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 

สถานการณ ์
ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในปัจจุบันที่พบว่ามีอัตราครองเตียง

มากกว่าร้อยละ 85 ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนโดยทั่วไปมีอัตราการครองเตียงน้อยกว่าร้อยละ 50 เกิดจาก
ปัจจัยหลายอย่างทับซ้อนกันเป็นวงจรที่ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ปุวยบางกลุ่มนั้นแม้จะพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้ว 
แต่สมรรถนะทั่วไปยังไม่ดีพอที่จะดูแลตนเองหรือใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงสภาพเมื่อก่อนเข้าโรงพยาบาลและยัง
ต้องการการดูแลในสถานพยาบาลต่ออีกระยะหนึ่งเพ่ือฟ้ืนฟูและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอ่ืน การเร่งจ าหน่าย
ผู้ปุวยกลุ่มนี้เพ่ือให้ได้เตียงส าหรับผู้ปุวยวิกฤตหรือเฉียบพลันอ่ืน จะท าให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการเช้าสู่
ภาวะพ่ึงพิง การเข้ากลับรักษาซ้ าโดยไม่จ าเป็นและเกิดภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้น อันเป็นเหตุให้เกิดความแออัดอีก
ครั้ง อีกท้ังยังท าให้เกิดปัญหาในเชิงระบบ  

แต่เนื่องจากการดูแลระยะกลางเป็นโครงการใหม่และนิยามของการดูแลระยะกลางนั้น                 
มีความหลากหลาย การพัฒนาระบบฯจึงใช้ทั้งการศึกษาจากต่างประเทศและบทเรียนในประเทศเพ่ือปรับให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชน ระบบสนับสนุน ความปลอดภัยของ
ผู้ปุวย การยอมรับของประชาชน หลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนและเพ่ิมความเชื่อมโยงกับระบบบริการที่มีอยู่เดิมและ
ที่จะมีต่อไปในอนาคต (seamless/continuous care) 

แนวทางพัฒนาฯ ในช่วงแรกจึงเริ่มจากการดูแลระยะกลางในสถานพยาบาล (institutional-based 
IMC) ในลักษณะ step down care ที่มีการก าหนดกิจกรรมไว้โดยเฉพาะเปูาหมายเริ่มพัฒนาจากกลุ่มผู้ปุวย 
Post-acute stroke, Post-traumatic brain and spinal cord injury ก่อน เป็นการพัฒนาในเชิงปริมาณ 
โดยให้พ้ืนที่เป็นผู้ก าหนดหน่วยบริการและด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้  มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
(service plan) และกรมการแพทย์ท างานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการ service plan เป็นกลไกหลักและมี
กรมการแพทย์ เป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิคและวิชาการ  รวมถึงการวิจัยและพัฒนารูปแบบที่ต้อง                 
มีความหลากหลาย (variety of settings) สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปุวยและเกิดผลลัพธ์         
ที่กลับมาแก้ปัญหาในปัจจุบันอันได้ เช่น ลดความแออัด ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรและ bed utility rate ชะลอภาวะพ่ึงพิงและมีการดูแลในระดับต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกัน 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การวางแผนพัฒนาฯทั้งในระดับหน่วยบริการ จังหวัดและเขต รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในระยะแรก
ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณซึ่งอาจยังไม่มีระบบ reimbursement ที่ชัดเจน 
2. การสนับสนุนทางวิชาการและเทคนิคจากส่วนกลาง เช่น คู่มือด าเนินงานและการฝึกอบรม 
3. โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถให้บริการการดูแลระยะกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

โรงพยาบาลระดับ M 
และ F ให้บริการการ
ดูแลระยะกลางตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

1. จังหวัดและเขตมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อให้โรงพยาบาลระดับ M 
และ F สามารถด าเนินการ
ให้บริการการดูแลระยะกลาง
ตามคู่มือการด าเนินงานหรือ
แนวทางจากการสรุปบทเรียน
ส าหรับผู้ปุวย post-acute 
stroke, brain and spinal 
cord injury 
2. แนวทางการบริหารจัดการ
บุคลากรและงบประมาณใน
ระดับจังหวดัและเขต 
3. มีแผนการอบรมและพัฒนา
บุคลากร 
4. ระบบข้อมูลการลงทะเบยีน
และการรายงาน 
5. การปรึกษาและแผนการส่ง
ต่อในกรณีฉุกเฉิน 
6. แผนการดูแล (Care Plan) 
หรือ Discharge Plan เพื่อส่งต่อ
หรือเช่ือมโยงกับระบบการดูแล
ปฐมภูมิหรือการดแูลในชุมชน 
เช่น PCC, LTC, Community-
based Rehabilitation และ
Palliative care 

1. มี intermediate 
corner/beds/ward ใน
โรงพยาบาลระดับ M และ F 
ที่ก าหนดในแผนฯ รวมถึงมี
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและ
อาคารให้เหมาะสม 
2. มีการด าเนินงานและท า
กิจกรรมตามแผนฯหรือคู่มือ
ก าเนินงาน 
3. มีระบบประสานงานเพื่อ    
การปรึกษาและการส่งต่อใน
กรณีฉุกเฉิน 
4. มีระบบการส่งผู้ปุวยกลับท่ี
เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับระบบ
ปฐมภูมิหรือระบบการดูแล     
ในชุมชน เช่น มีการ
ประสานงานกับ Care 
Manager หรือ PCC ก่อน
จ าหน่ายผู้ปุวย 

1. โรงพยาบาลระดับ M 
และ F ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง โดยนบัเป็น
จังหวัด 
2. มีการบริหารจัดการเตยีง 
บุคลากร อุปกรณ์และ
งบประมาณในระดับจังหวัด
และเขตเพื่อส่งเสริม           
การด าเนินงานส าหรบั
โรงพยาบาลเปูาหมาย 
3. ลดความแออัดของ
โรงพยาบาลระดับ A และ S 
4. มีการเชื่อมโยงการดูแล
ระหว่าง settings ต่างๆ เช่น
ระบบเครือข่าย ระบบส่งต่อ 
หรือระบบข้อมลู 
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ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง          
(แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- 5 10 10 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์/e-mail address ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี ต าแหน่ง 
นายแพทย์ช านาญการ
พิเศษ ส านักวิชาการ
แพทย ์

Mobile 0817751555 
email:thongtana.p@dms.mail.go.th 

ผู้รับผิดชอบด้าน
วิชาการ งาน 
service plan IMC 

พญ.บุษกร โลหะชุณ ต าแหน่ง 
นายแพทย์เช่ียวชาญ 
สถาบันสริิธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถนะทางการ
แพทย์แห่งชาติ 

Mobile 0817071976 
email:bloharjun@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบด้าน
วิชาการและ
กรรมการ service 
plan IMC 

 
 
 
 

mailto:thongtana.p@dms.mail.go.th
mailto:bloharjun@gmail.com
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผน 6 .การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
ลักษณะ เชิงปริมาณ ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต, และประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง 

 • การดูแลระยะกลาง หมายถึง การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน (transitional care) ระหว่าง
หลังภาวะวิกฤติหรือเฉียบพลัน (acute conditions) และการดูแลที่บ้านหรือชุมชนโดย
มีความเช่ือมโยงและต่อเนื่องกัน เป็นการดูแลกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการคงท่ีแล้ว 
(medically stable*) แต่ยังไม่คงที่ถึงกับจะสามารถดูแลโดยศักยภาพที่บ้านหรือชุมชน
โดยทั่วไปได้ดีผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะกลางยังต้องการการดูแลทางการแพทย์
พยาบาลหรื อสหสาขาวิ ช า ชีพ ในสถานพยาบาล  ( intermediate bed หรื อ 
intermediate ward) โดยการดูแลหลัก ในช่วงนี้ไม่ต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง หัตถการ
และเครื่องมือท่ีซับซ้อนสามารถท าได้อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งนี้
เป็นการดูแลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ไม่เกิน6 สัปดาห์หรือ 45 วัน**) 
• เนื่องจากค านิยามของการดูแลระยะกลางมีความหลากหลาย การให้ความจ ากัดความ
ได้ค านึงถึงบริบทของปัญหาและระบบสุขภาพของไทย เลี่ยงความซ้ าซ้อน 
กับระบบบริการเดิมที่มีอยู่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารจัดการเตียงและทรัพยากร หลักฐานทางวิชาการ บทเรียนจากต่างประเทศ 
และ best practice ในประเทศ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การยอมรับ (acceptability) 
การเข้าถึงบริการโดยสะดวก เน้นเติมช่องว่างที่ขาดและความเช่ือมโยงกับระบบที่มีอยู่
เดิม เช่น Community-based rehabilitation, ระบบ 
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว หรือทีมหมอครอบครัว 
• กลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้นพัฒนา จึงเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์ 
เฉียบพลัน (post-acute stroke) ภาวะบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง รวมถึงกลุ่ม 
ผู้ป่วยท่ีเป็นปัญหาของพื้นที่ท้ังบริบทด้านการบริหารจัดการและความต้องการของ 
ผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถบรรเทาได้ด้วยแผนการดูแลและกิจกรรมในการดูแลระยะกลาง 
* ตามมาตรฐานและหลักวิชาการทางการแพทย์หรือความเห็นของแพทย์ 
** พิจารณาจากระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลกั intensive rehabilitation,บทเรยีนจาก
การพัฒนาในต่างประเทศและ best practice บางกล่ า, หาดใหญ่, สระบุรี 

เกณฑ์เป้าหมาย: 100% 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 

 
วัตถุประสงค์ การดูแลระยะกลางมีจุดประสงคเ์พื่อ 

1) ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์หรือ acute care settings 
2) ฟื้นฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซ้อน เช่น intensive rehabilitation 
3) ลดการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดิม 
4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการเตียง (bed utility) ในระดับจังหวัดหรือเขต 
5) เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองในผู้ป่วยและผูดู้แล 
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6) เชื่อมโยงแผนการดูแลและการดูแลสู่การดแลในชุมชนและที่บ้าน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 1) กลุ่มผู้ป่วยหลังภาวะอัมพฤกษ์เฉียบพลัน (post-acute stroke) 

2) กลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บทางสมองและไขสันหลัง 
3) กลุ่มผู้ป่วยท่ีเป็นปญัหาของพื้นที่และต้องการการดูแลระยะกลาง เช่น กลุ่มผู้ป่วยท่ีมี
BOR และมีความเสีย่ง re-admission สูง, กลุ่มผู้ป่วยท่ีต้องการการฟื้นฟูแบบ 
intensive rehabilitation, กลุ่มผู้ป่วยท่ีต้องการการประเมินแบบองค์รวมและฟื้นฟู 
สมรรถนะ, กลุ่มผูสู้งอายุ เป็นต้น 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบรายงาน 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ด าเนินงานการดูแลระยะกลาง 

รายการข้อมลู 1 A = จ านวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ด าเนินงานการดูแลระยะกลาง 

รายการข้อมลู 2 B = จ านวนโรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด 

สูตรการค านวณตัวชี้วัด  (A/B)X 100 
ระยะเวลาประเมินผล 1. ไตรมาส 2 และ 4(ป ี2561)  

2. ไตรมาส 4 (ป ี2562 - 2564) 
เกณฑ์การประเมิน :  
ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 5 - 10 

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

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน      รอบ 12 เดือน 
- - -             30 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน     รอบ 12 เดือน 
- - -           50 

วิธีการประเมินผล : สสจ.จัดเก็บข้อมลูตามแบบรายงาน 
เอกสารสนับสนุน : การถอดบทเรยีนการดูแลระยะกึ่งเฉียบพลันในประเทศไทย, NIH, Intermediate Care 

System NHS UK, British Geriatrics Society, รายงานภาวะโรค IHPP 2556, HDC
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

Base line 
Data 

 
หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2558 2559     2560 

 ร้อยละ - -        - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /         
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์มือถือ : 081-7751555 
E-mail : thongtana.p@dms.mail.go.th 
สถาบันเวชศาสตรผ์ู้สูงอายุกรมการแพทย์ 
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2. นพ. ประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร นายแพทย์เช่ียวชาญ 
รองผู้อ านวยการกองบริหารสาธารณสุข 
โทรศัพท์ท างาน : โทรศัพท์มือถือ : 081-9230536 
โทรสาร : E-mail : Peed.pr@gmail.com 
กองบริหารสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดเก็บข้อมลู 

1. กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. นายแพทย์ภัทรวินฑ์อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย ์
โทรศัพท ์ที่ท างาน : 02-5906357  โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร : 02-9659851   E-mail : pattarawin@gmail.com 

ผู้รายงานผลการด าเนินการ 1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6357 โทรศัพท์มือถือ : 081 935 7334 
โทรสาร : 0 2965 9851   E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช อภิปาลกุล               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ ท่ีท างาน : 02-5906347  โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
โทรสาร : 02-5918279  E-mail : eva634752@gmail.com 
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 

สถานการณ ์ ร้อยละของโรงพยาบาล (A, S, M1) ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 

 
รอ้ยละของโรงพยาบาล (M2,F1-F3) ที่มีการดุแลแบบประคับประคอง 

 
(ข้อมูลจากการตรวจราชการ (ตก.1, ตก.2)  ปี 2560) 



518 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. โรงพยาบาล A,S,M1 ใน 12 เขตสุขภาพ มีการด าเนินการดูแลแบบประคับประคองร้อยละ 97.32 
พิจารณาแยกรายเขตพบว่าเขตท่ีด าเนินการได้ 100 % คือ  1,2,3,4,5,7,8,9 และเขต 12 เขตที่ด าเนินการ
ได้ไม่ครบ 100 % คือ เขต 6 ได้ 92.86 และเขต 10 ได้ 80 %  
2. โรงพยาบาล M2,F1-F3 ใน 12 เขตสุขภาพ มีการด าเนินการดูแลแบบประคับประคองร้อยละ 96.05% 
พิจารณาแยกรายเขตพบว่าเขตท่ีด าเนินการได้ 100 % คือ  2,3,5,7,8,9 และเขต 12 เขตท่ียังด าเนินการได้
ไม่ครบ คือ เขต 1 ได้ 90.91% เขต 4 ได้  95.45% และเขต 6 ได้ 85.05 % 
3. เขตท่ียังด าเนินการได้ไม่ครบ 100 % มีประเด็นที่ยังด าเนินการไม่ครบถ้วน คือ 

-ไม่มีศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง หรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

-ไม่มีพยาบาลที่ผ่านการ อบรม Palliative care ปฏิบัติงานเต็มเวลา (A, S, M1) 
-ปัญหาการบริหารยาและอุปกรณ์ ดูแลผู้ป่วย palliative และเข้าถึงการเบิกจ่ายยาในกลุ่ม 

Intermediate opioid control release (IOCR) 
- มียากลุ่ม Opioid ใน รพช. แต่ไม่เพียงพอมีข้อจ ากัดการเบิกและใช้ยาเป็นเวลานาน/กฎหมาย 

4. กลุ่มโรคท่ีเข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ครอบคลุม ( ส่วนใหญ่มีเฉพาะกลุ่ม  CANCER และ
Neurological Disease /Stroke) 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 
2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัว
และชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรคและอาการอย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
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รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 1. ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองจนถึงวาระสดุท้าย 
ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับ
ก า ร ดู แ ล แ บ บ
ประคับประคองตาม
มาตรฐานจนถึงวาระ
สุดท้าย 

1. มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative 
เป็นประธาน/กรรมการทมีพัฒนาคุณภาพ
การดูแลแบบประคับประคอง 

-ม/ีไม่ม ี
-รูปแบบการด าเนินงาน 

-มี 
 

2. มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมกับ สสจ., สสอ., รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่น 

-ม/ีไม่ม ี
 

(อย่างน้อย 1 มี
แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม) 

3. มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong 
Opioid Medication (ในผู้ป่วยท่ี
จ าเป็นต้องได้รับ) และ/หรือมีการจัดการ
ดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

-ม/ีไม่ม ี
-จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับ 
(รพ. M2,F1-F3) 

> ร้อยละ50 ของผู้ป่วย 
Palliative care ราย
ใหม่ในปีท่ีรายงาน 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 2. ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีม
สุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรค 
ผู้ป่วยระยะท้าย
เข้าถึงการดูแล
รักษาแบบ
ประคับประคอง 
(Accessibility) 

1. มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่ง
ต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
(ระดับโรงพยาบาล) 

ม/ีไม่ม ี มี 

2. มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน
ผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมี
การประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ 

ม/ีไม่ม ี มี 

ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น : 3. ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้รับข้อมลู (Information) และมสี่วนร่วมในการวางแผน
ล่วงหน้า (Advance Care Plan)เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 
ผู้ ป่ ว ย ร ะยะท้ า ย
ได้รับข้อมูลและมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
วางแผนล่วงหน้า 
(Advance Care 
Plan) 

1. ผู้ป่วยและครอบครัวไดร้ับการส่งต่อ
ข้อมูล Advance Care Planning 
(ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
หรือมีการท า ACP ผู้ป่วยและครอบครัว
ในโรงพยาบาล M2, F1-3 

มี/ไม่ม ี
 

 >ร้อยละ50 ของผู้ป่วย 
Palliative care ราย
ใหม่ในปีท่ีรายงาน 

2. มีการติดตามประเมินการบรรลุ
เป้าหมายตาม Advance Care Plan  

มี/ไม่ม ี
จ านวนผู้ป่วยท่ี 

≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
ที่ได้รับการท า ACP 
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ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

รายละเอียดการด าเนินการ 
(1) ร้อยละของโรงพยาบาล  A,S, M1 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนท่ี 1 
- มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็น
ประธาน/กรรมการทีมพัฒนาคณุภาพการดูแลแบ
ประคับประคอง 
- มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong Opioid 
Medication   
- ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับการให้ข้อมูลจาก
กิจกรรม Family Meeting และมกีารท า 
Advance Care Planning (ACP)  
- มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic 
และ/หรือ การดูแลแบบการแพทย์แผนไทย /
แพทย์ทางเลือก (≥ร้อยละ 50 ของจ านวน
โรงพยาบาลระดับ A,S ) 

ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 
- มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ., 
สสอ. ,รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ (อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล) 

ประเมินผลตามรอบ 6เดือน 
- มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็น
แนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 
- มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนนุผู้ป่วย ให้สามารถ
ยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมีการประเมนิความต้องการใช้
อุปกรณ ์

ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 
- มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย 
(Goal) ตาม Advance Care Plan ที่ได้ท า
และปรับเปลีย่นร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัว
และทีมสุขภาพ (≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยท่ี
ได้รับการท า ACP) 
- มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, 
Mini Research, CQI)หรือ Best /Good 
Practice (อย่างน้อย 1 เรื่อง / โรงพยาบาล) 

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

ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1  ครบถ้วน 
ขั้นตอนท่ี 2 

2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1) 

ขั้นตอนท่ี 3 
 

ขั้นตอนท่ี 4  
4.1 (1) และ 4.2 (1) 

ขั้นตอนท่ี 5 
5.1 (1) และ 5.2 (1) 



521 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2. ร้อยละของโรงพยาบาล  M2, F1-F3 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
ด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนท่ี 1 
- ผู้ป่วยและครอบครัวไดร้ับการสง่ต่อข้อมูล 
Advance Care Planning (ACP) จาก
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการ
ท า ACP ผู้ป่วยและครอบครัวที่ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3 
- มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong 
Opioid Medication  (ในผู้ป่วยที่จ าเป็นต้อง
ได้รับ) และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวด
มนต์บ าบัด สมาธิบ าบดั กดจุดบ าบัด การปรับ
สมดลุร่างกายเป็นต้น 

ระยะเวลา 3 เดือน 
ประเมินผลตามรอบ 3 เดือน 
- มีแผนงาน/โครงการ หรือ กิจกรรม ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยประคบัประคอง มี
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ., 
สสอ. ,รพ.สต. องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่างๆ เชน่ อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน 
เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการหรือ 
กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 

ระยะเวลา 6 เดือน 
- ประเมินผลตามรอบ 6 เดือน 
- มีเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็น
แนวทางในโรงพยาบาลทุกแห่ง (ระดับ
โรงพยาบาล) 

ระยะเวลา 9 เดือน 
- ประเมินผลตามรอบ 9 เดือน 
- มีการติดตามประเมินการบรรลุเป้าหมาย (Goal) 
ตาม Advance Care Plan ที่ได้ท าและปรับเปลี่ยน
ร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสุขภาพ จนถึง
วาระสดุท้ายและการจากไป (ผูป้่วยเสียชีวิต) (≥ร้อย
ละ 50 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP) 
- มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ Best /Good Practice ด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอื่น(อย่างน้อย 1 
เรื่อง / โรงพยาบาล) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการแพทย์ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล          ที่ปรึกษากรมการแพทย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน :025918245  โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216 
โทรสาร :02591 8244     E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 
2. นางอ าไพพร ยังวัฒนา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02590 6282    โทรศัพท์มือถือ :081 668 5008 
โทรสาร : 0 2591 8264-5            E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 
3. นางสาวศิวาพร สังรวม    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02590 6146     โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836 
โทรสาร :0 2591 8264-5   E-mail : keaksiwa@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล (ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02590 6357   โทรศัพท์มือถือ :0819357334 
โทรสาร : 0 2965 9851              E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :02590 6329 โทรศัพท์มือถือ : 081355 4866 
โทรสาร :02965 9851  E-mail : klangpol@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02590 6357    โทรศัพท์มือถือ : 0819357334 
โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกลุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6347   โทรศัพท์มือถือ : 089 959 4499 
โทรสาร : 0 2591 8279     E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 5.การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 
ลักษณะ Lagging Indicator 
ชื่อตัวชี้วัด  39. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
ค านิยาม การดูแลแบบประคับประคอง หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายตามแนวทางการดูแลแบบ

ประคับประคองเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยดูแลให้ครอบคลุมเรื่อง Body, Mind, 
Psychosocial and Spiritual supportและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการรบกวนต่างๆ 
(Symptoms Control) โดยมีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Patient and Family Center) 
มุ่งเน้นกิจกรรมFamily meeting, Advance care plan เป็นต้น 
(ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี หมายถึงผู้ป่วยในปีท่ีค านวณ ไดร้บัการประเมินตามเกณฑ์ของ
สถานพยาบาลนั้นๆ พบว่าต้องได้รบัการดูแลแบบประคับประคอง 
(หน่วยนับเป็นคน) 
หมายเหตุ  
วิธีนับ การได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1ให้ประเมินจาก ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว
ได้รับข้อมลูระยะของโรค และ/หรอื ได้รับการเตรียมและส่งต่อกลับชุมชนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
เป็นอย่างน้อย   
(การเก็บข้อมูล นับจ านวนคน ที่เป็นรายใหม่ในปี) 
กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (เป็นอย่างน้อย)ผู้ป่วยระยะท้าย เช่น 

1. โรคมะเร็ง 
2. Neurological Disease /Stroke 
3. โรคไตในระยะที่ต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) และ

กลุ่มที่มีภาวะไตวายเรื้อรังเริ่มเข้าสู่ภาวะคุกคามต่อชีวิตการรักษาเป็นไปเพื่อ
ประคับประคองและชะลอการเสื่อมของไต 

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

โดยมี Criteria ของผู้ปว่ยที่เข้าสู่ภาวะ Palliative Care(หรือตามแนวทางการรักษาของ
หน่วยงานน้ัน) เช่น 
ผู้ป่วยมีการถดถอยของการประกอบกิจกรรมประจ าวันน่ังหรือนอนมากกว่าร้อยละ 50 ของวัน
ต้องพึ่งพิงมากขึ้น 

- การประเมินสมรรถนะอาจใช้ PPS ≤ร้อยละ 50 หรือ 
- การประเมิน Functional Assessment ได้แก่Karnofsky Score (KPS) ≤ร้อยละ 

50 หรือ ECOG ≥ 3 เป็นต้น 
1. Multiple Co-morbidity ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่มีความส าคัญ 
2. โรคอยู่ในระยะลุกลาม ไม่คงตัว มีอาการซับซ้อนที่ไม่สุขสบายมาก 
3. Terminal Delirium 
4. Cachexia, น้ าหนักลดต่อเนื่อง, Serum albumin < 2.5 mg/dl ต่อเนื่อง 
5. Persistent  Hypercalcemia 
6. ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
7. ผู้ป่วย/ครอบครัวเลือกที่จะไม่รักษาตัวโรคต่อไปอย่างเต็มที่ 
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8. เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างไม่คาดหมายบ่อยครั้ง 
9.  10. มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ เช่น การล้มรุนแรง ภาวะสูญเสีย การรับเข้าดูแลใน

สถานพยาบาล/บริบาล 
เกณฑ์เป้าหมาย: โรงพยาบาลทุกระดับ (A,S,M,F) มีการดูแลแบบประคับประคองตามเกณฑ์ (ผ่านตามขั้นตอนการ
ประเมินผล) 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

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

 ขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 4  
    4.1 (1) และ 4.2 (1) 

 ขั้นตอนที่ 5  
5.1(1) และ 5.2(1) 

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

 ขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 4  
    4.1(2) และ 4.2(2) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(2) และ 5.2(2) 

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

 ขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 4  
    4.1(3) และ 4.2(3) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(3) และ 5.2(3) 

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

 ขั้นตอนท่ี 3 
 ขั้นตอนท่ี 4  
   4.1(4) และ 4.2(4) 

 ขั้นตอนท่ี 5  
5.1(4) และ 5.2(4) 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดท้าย 

2. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายเข้าถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีม
สุขภาพ ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลาของภาวะโรค
และอาการอย่างเหมาะสม 
3. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวไดร้ับข้อมูล (Information) อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีส่วนร่วมในการวางแผนล่วงหน้า (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
สภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ (ระดับ A, S, M, F) ในเขตสุขภาพ  
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการด าเนินงานท่ีด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนด 

จากทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 
แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลทุกระดับ(ระดับ A,S,M,F)  ในเขตสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1.1 A (1)= จ านวนโรงพยาบาล (ระดับ A,S,M,F)ด าเนินการผ่านระดบัความส าเร็จ  

ตามขั้นตอนท่ีก าหนดในวิธีการประเมินผล 
รายการข้อมลู 1.2 B (1)= จ านวนโรงพยาบาลทั้งหมด(ระดับ A,S,M,F)ในเขตสุขภาพ 
รายการข้อมลู 2.1 A (2)= จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี ได้รับการดูแลตามแนวทาง ในข้อ 1.1 
รายการข้อมลู 2.2 B (2) = จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในป ี
รายการข้อมลู 3.1 A (3)= จ านวนผู้ป่วย Palliative ที่ได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ ????) 
รายการข้อมลู 3.2 B (3) =จ านวนผู้ป่วย Palliative ที่จ าเป็นต้องได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ?) 
รายการข้อมลู 4.1 A (4)= จ านวนผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปีไดร้ับการให้ข้อมลูจากกิจกรรม Family 

Meeting และมีการท า Advance Care Planning (ACP) 
รายการข้อมลู 4.2 B (4) = จ านวนผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคบัประคอง (Palliative Care) 

(A (1)/B (1)) x 100 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (2) ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.3) 

กลุ่มผู้ป่วยท่ีอยู่ในเกณฑ์ (ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) ได้รับการดูแลตามแนวทาง 
Palliative Care ≥ ร้อยละ 50 
(A (2)/ B (2)) x 100 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด (3) ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 1 (ข้อ 1.5) 
มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong Opioid Medication 
โรงพยาบาลระดับ A,S,M1 ≥ร้อยละ 30 ของจ านวนผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องไดร้ับ Strong 
Opioid 
โรงพยาบาลระดับ M2,F1-3≥ร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับ Strong 
Opioid (A (3)/ B (3)) x 100 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (4) ข้อย่อยในขั้นตอนที่ 2 (ข้อ 2.2) 
ร้อยละ ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีที่รายงานได้รับการให้ข้อมูลจากกจิกรรม 
Family Meeting และมีการท า Advance Care Planning (ACP) 
(A (4)/ B (4)) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ประเมินทุก 6 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561:****** 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564:  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 2 

2.1, 2.2 (1) และ 2.3 (1) 
ขั้นตอนท่ี 3 

 
ขั้นตอนท่ี 4  

4.1 (1) และ 4.2 (1) 
ขั้นตอนท่ี 5 

5.1 (1) และ 5.2 (1) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 2 

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

 
ขั้นตอนท่ี 4  

4.1 (2) และ 4.2 (2) 
ขั้นตอนท่ี 5 

5.1 (2) และ 5.2 (2) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 2 

2.1, 2.2 (3) และ 2.3 (3) 
ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4  

4.1 (3) และ 4.2 (3) 
ขั้นตอนท่ี 5 

5.1 (3) และ 5.2 (3) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 2 

2.1, 2.2 (4) และ 2.3 (4) 
ขั้นตอนท่ี 3 

 
ขั้นตอนท่ี 4  

4.1 (4) และ 4.2 (4) 
ขั้นตอนท่ี 5 

5.1 (4) และ 5.2 (4) 
วิธีการประเมินผล : ขั้นตอนที่ 1 

1.1 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง หรือ ศูนย์การ

ดูแลแบบประคับประคองที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
- มีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของ

โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3  
- มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคอง 
- มีการแต่งตั้งเลขานุการ ซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Care 
- มีแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล 

 
1.2 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 

- มีการจัดต้ังงานการดูแลแบบประคับประคองเป็นหน่วยบริการหนึ่งในกลุ่ม
งานการพยาบาลมอบหมายให้มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Palliative Careรับผิดชอบเต็ม
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เวลาและมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงานบริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีหน่วยบริการการดูแลแบบประคับประคองพร้อมพยาบาลที่ผ่านการอบรม

หลักสูตร Palliative Care อย่างน้อย 1 คน และมีทีม PCWN ครอบคลุมหน่วยงานบริการผู้ป่วย
ในผู้ป่วยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care ≥ร้อยละ 50 
โดยคดิจากจ านวนรายใหม่ในปี และมีวิธีคดิ ดังนี้ 
สูตร (A/B) x 100 
A = จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นๆ ว่าต้องไดร้ับ
การดูแลแบบประคับประคอง (จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี) ได้รับการดูแลตาม
แนวทาง ในข้อ 1.1 (หน่วยนับเป็นคน) 
B= จ านวนผู้ป่วยท่ีไดร้ับการประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ของสถานพยาบาลนั้นๆว่าต้องไดร้ับ
การดูแลแบบประคับประคอง (จ านวน ผู้ป่วย Palliative รายใหม่ในปี)  (หน่วยนับเป็นคน) 

1.4 มีระบบบรกิาร หรือ Function การท างาน ที่แสดงถึงการเช่ือมโยงการดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน 

1.5 โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication≥ร้อยละ 30 ของ

จ านวนผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับ Strong Opioid (ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความ
ปวดแห่งประเทศไทย)** และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์
ทางเลือกเช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 

โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
- มีการรักษา/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication≥ ร้อยละ 20ของ

จ านวนผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับ Strong Opioid(ตามแนวทางของ สมาคมศึกษาเรื่องความ
ปวดแห่งประเทศไทย) **และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์
ทางเลือก เช่น สวดมนต์บ าบัด  สมาธิบ าบัด  กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 

*****ปี 2561 ขั้นตอนที่ 2 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1 ครบถ้วนและมีการด าเนินการในข้อต่อไปนี ้
 2.1  โรงพยาบาลระดับ A, S 
  มีแพทย์ผ่านการอบรมด้าน Palliative เป็นประธาน หรือกรรมการร่วมทีม
พัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล 
 2.2  โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
     ผู้ป่วยและครอบครัวในกลุ่มต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ป่วย
นอก หรือ ผู้ป่วยใน) ได้รับการให้ข้อมูลจากกิจกรรม Family Meeting และมีการท า Advance 
Care Planning (ACP)  
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย PalliativeCareรายใหม่ ในปีท่ีรายงาน 
    โรงพยาบาลระดับ M2, F 1-3 
    นับจากจ านวน ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งต่อข้อมูล Advance Care 
Planning (ACP) จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือมีการท า ACP ผู้ป่วยและครอบครัว
ที่ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(1) ปี 2561 ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(2) ปี 2562 ≥ร้อยละ 60ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 
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จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 
(3) ปี 2563 ≥ร้อยละ 70ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับการส่งต่อข้อมูล ACP 
จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 

(4)  ปี 2564 ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย Palliative Care รายใหม่ในปีได้รับ
การส่งต่อข้อมูล ACP จากโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 และ/หรือ มีการท า ACP ในโรงพยาบาล
ระดับ M2, F1-3                          

2.3 โรงพยาบาลระดับ A, S 
      มี Pain Clinicหรือ Palliative Care Clinic และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบ
การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  เช่น การฝังเข็มใน
แพทย์แผนจีน หรือการแพทย์ทางเลือกอื่ นๆ เช่นการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือการดูแลแบบ
ประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุลร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ A,Sในเขตสุขภาพ 
                           โรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3 
   มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย Strong OpioidMedication (ในผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องได้รับ)และ/หรือมีการจัดการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น สวดมนต์บ าบัด สมาธิบ าบัด กดจุดบ าบัด การปรับสมดุล
ร่างกาย เป็นต้น 
(1) ปี 2561≥ร้อยละ 50ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ 
(2) ปี 2562≥ร้อยละ 60ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ 
(3) ปี 2563≥ร้อยละ 70ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ 
(4) ปี 2564≥ร้อยละ 80ของจ านวนโรงพยาบาลระดับ M1-2,F 1-3ในเขตสุขภาพ 
 

*****ปี 2561 ขั้นตอนที่ 3  
- ส าหรับปี 2560 มีการด าเนินการในขั้นตอนที่  1 ครบถ้วน และมีการ

ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

 - มีแผนงาน/โครงการ  หรือ กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง และมีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. ,สสอ. ,รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่นอปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1 โรงพยาบาล 

- ส าหรับปี 2561- 2564 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-2 ครบถ้วนและมีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้   
                   โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีแผนงาน/โครงการ  หรือ กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ สสจ. ,สสอ., รพ.สต. องค์กรใน
ท้องถิ่นหรือองค์กรต่างๆ เช่น อปท., มูลนิธิ /อาสาสมัครในชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 1 แผนงาน/
โครงการหรือ กิจกรรมต่อ 1โรงพยาบาล 

*****ปี 2561 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-3 ครบถ้วน และมีการด าเนินการต่อไปนี ้
 4.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อของเขตสุขภาพที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้ มีการด าเนินการตามแนวทางเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง 
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และเพิ่มการเข้าถึงการได้รับดูแลแบบประคับประคอง  
(1) ปี 2561 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางในโรงพยาบาลทุก

แห่ง (ระดับโรงพยาบาล) 
(2) ปี 2562 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ -ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้ง

จังหวัด ทุกจังหวัดในเขตฯ (ระดับจังหวัด) 
(3) ปี 2563 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เป็นแนวทางใช้ร่วมกันทั้งเขต

สุขภาพ (ระดับเขตสุขภาพ) 
(4) ปี 2564 มีการสร้างเครือข่าย และแนวทางการรับ-ส่งต่อฯ เผยแพร่ทั่วประเทศเพื่อเป็น

แนวทางในการส่งต่อข้ามเขตสุขภาพ 
4.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 

  มีคลังอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนผู้ป่วย ให้สามารถยืมไปใช้ที่บ้านได้โดยมี
การประเมินความต้องการใช้อุปกรณ์ และมีการจัดหาให้เพียงพอ 
(1) ปี 2561มีคลังอุปกรณ์สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน ในโรงพยาบาลระดับ A,S,M1 เป็น

อย่างน้อย 
(2)   ปี 2562 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-คืน      
       ที่เอื้อต่อผู้ป่วยท้ังจังหวัด 
(3)   ปี 2563 มีคลังอุปกรณ์กลาง สนับสนุนผู้ป่วยให้มีไปใช้ที่บ้าน สร้างเครือข่ายการยืม-คืน ที ่
       เอื้อต่อผู้ป่วยท้ังเขตสุขภาพ 
(4)   ปี 2564 มีการจัดท าระบบบ ารุงรักษา และฐานข้อมูลอุปกรณ์ให้ยืมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และง่ายต่อการเข้าถึงทั้งระดับโรงพยาบาล ระดับจังหวัด และระดับเขต 

*****ปี 2561 ขั้นตอนที่ 5 มีการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 1-4 ครบถ้วน และมีการด าเนินการในข้อต่อไปนี้ 
 5.1  โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3 
  มีการตดิตามประเมินการบรรลุเปา้หมาย (Goal) ตาม Advance Care 
Plan ที่ได้ท าและปรับเปลี่ยนร่วมกันของผู้ป่วย/ครอบครัวและทีมสขุภาพ จนถึงวาระสดุท้ายและ
การจากไป (ผู้ป่วยเสียชีวิต) 
(1) ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(2) ปี 2562 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(3) ปี 2563 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
(4) ปี 2564 บรรลุเป้าหมาย (Goal) ≥ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยท่ีได้รับการท า ACP 
หมายเหตุ (1) - (4)  คิดจากจ านวนผู้ป่วยในข้ันตอนท่ี 2 ข้อ 2.2 (ตัวหาร) 

5.2 โรงพยาบาลทุกระดับ A, S, M1-2, F1-3  
  มีงานวิจัย หรืองานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini Research, CQI) หรือ   
Best/Good Practice ด้านการดูแลแบบประคับประคอง และมีการเทียบเคียง (Benchmarking) 
กับหน่วยงานอื่น 
(1) ปี 2561มีงานพัฒนาคุณภาพ (R2R, Mini research, CQI) อย่างน้อย 1 เรื่อง / 

โรงพยาบาล 
(2) ปี 2562มี (1)และ Best /Good Practice อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด 
(3) ปี 2563มี (1)-(2) และ งานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง / เขตสุขภาพ 
(4)   ปี 2564 มี (1)-(3) และ มีการ Benchmarking ในเขตสุขภาพหรือ ในกระทรวง
สาธารณสุข หรือกลุ่มโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคบัประคองระยะท้าย กรมการแพทย์ 
2. List Disease for Palliative Care and Functional Unit กรมการแพทย์ 
3. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) : Palliative 

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

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf
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4. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับพยาบาลทั่วไป: Clinical nursing 
practice guidelinesfor stroke. สถาบันประสาทวิทยา.พ.ศ.2554 

5. CAPC. Inclusion criteria in pediatric age group.  
เอกสารสนับสนุน :  http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-

triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf (access April 2014) 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

  NA NA NA 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.อากาศ  พัฒนเรืองไล          ที่ปรึกษากรมการแพทย ์
โทรศัพท์ท่ีท างาน :025918245  โทรศัพท์มือถือ : 081 910 5216 
โทรสาร :02591 8244     E-mail : apattanaruenglai@gmail.com 
2. นางอ าไพพร ยังวัฒนา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ที่ท างาน : 02590 6282  โทรศัพท์มือถือ :081 668 5008 
โทรสาร : 0 2591 8264-5            E-mail : ampaiporn.y@gmail.com 
3. นางสาวศิวาพร สังรวม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :025906146  โทรศัพท์มือถือ : 089 609 3836 
โทรสาร :0 2591 8264-5      E-mail : keaksiwa@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02590 6357   โทรศัพท์มือถือ :0819357334 
โทรสาร : 0 2965 9851              E-mail : pattarawin@gmail.com 
2. นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล  นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ท่ีท างาน :025906329 โทรศัพท์มือถือ : 0813554866 
โทรสาร :02965 9851  E-mail : klangpol@yahoo.com 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการ Service Plan สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ของเขตบริการสุขภาพ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02590 6357    โทรศัพท์มือถือ : 0819357334 
โทรสาร : 0 2965 9851               E-mail : pattarawin@gmail.com 
3. นายปวิช อภิปาลกลุนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 0 2590 6347   โทรศัพท์มือถือ : 089 959 4499 
โทรสาร : 0 2591 8279     E-mail : moeva_dms@yahoo.com 

 

http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access
http://www.capc.org/tools-for-palliative-care-programs/clinical-tools/consult-triggers/pediatric-palliative-care-referral-criteria.pdf%20(access


530 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ ๒. : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 8 ร้อยละอ าเภอทีจ่ัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ 

 SP 9 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
 

สถานการณ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากปี ๒๕๖๐ 
สาขาสุขภาพช่องปาก มีเป้าหมายตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือ เพ่ิมการเข้าถึงบริการ

สุขภาพช่องปาก โดย ๑) มีกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญคือการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพใน รพ.สต./
ศสม. ภายใต้การสนับสนุนของ District Health Broad ด้วยการจัดให้มีทันตบุคลากรให้บริการประจ า ร่วมกับ
การหมุนเวียนทันตบุคลากรจากโรงพยาบาลไปจัดบริการ/สนับสนุนการจัดบริการ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากได้สะดวก ๒) เพ่ิมอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 

ผลการให้พัฒนาบริการสุขภาพช่องปากปี ๒๕๖๐ 
1. รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพในภาพรวมร้อยละร้อยละ ๖๖.๘ 

(ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบคือ จัดบริการตามเกณฑ์ ๖ กลุ่มเป้าหมาย ๑๔ กิจกรรม และ จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากท่ีครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๒๐) 

2. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่ภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๓๒  ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ร้อยละ ๓๕ เล็กน้อย เนื่องจากปัญหาความไม่สมดุลของจ านวนผู้ปฏิบัติงานสุขภาพช่องปากกับ
จ านวนยูนิตท าฟัน จากข้อมูลการส ารวจเมื่อปี ๒๕๖๐ มีทันตแพทย์และทันตาภิบาลมากกว่ายูนิตท าฟันใน
หน่วยบริการสาธารณสุขของส านักงานปลัดกระทรวงฯ จ านวน ๑,๕๗๖ คน รวมทั้งยูนิตท าฟันจ านวนมากมี
อายุการใช้งานมานาน บางส่วนช ารุดเสียหายใช้งานไม่ได้  

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
เพ่ือให้การพัฒนาการบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. เชื่อมโยงและขับเคลื่อนภายใต้กับ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ จึงก าหนดตัวชีวัดการพัฒนาดังนี้ 
๑. ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้        

การสนับสนุนของDistrict Health Broad หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  มีแผนสนับสนุน   
การจัดบริการสุขภาพช่องปากใน Primary care cluster 

๒. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนที่  ครบคลุมทั้งบริการส่งเสริมป้องกัน 
บริการทันตกรรมพ้ืนฐาน และบริการทันตกรรมเฉพาะทาง 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น  
๑: ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad  
ร้อยละอ าเภอท่ีจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

- มีแผนสนับสนุนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. 
ที่เช่ือมโยง Primary care 
cluster โดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ  
(District Health Broad) 
- มีผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่อง
ปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีม
หมอครอบครัว และทันตแพทย์ 
ใน Primary care cluster ทุก
แห่งในพื้นที่รับผิดชอบ 
- มีนโยบายให้กระจายทันตา 
ทันตาภิบาลใหบ้ริการประจ าใน
รพ.สต./ศสม. 
- มีการพัฒนาศักยภาพ      
ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ และ
ทันตาภิบาล) ในหลักสตูรทันตก
รรมครอบครัวเพื่อรองรับ 
Primary Care Clusters 
- มีการสนับสนุนผู้ช่วยงาน   
ทันตกรรมใน รพ.สต./ศสม.ที่มี
ทันตาภิบาลใหบ้ริการประจ า 

รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

- ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปาก
ใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมี
คุณภาพ 
- มีการประสานการ
จัดบริการและระบบ
สนับสนุนระหว่าง
โรงพยาบาล สสอ.และ 
District Health Broad 

๒: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ครอบคลุมทั้งบริการส่งเสริมป้องกัน บริการทันตกรรมพื้นฐาน และ
บริการทันตกรรมเฉพาะทางส าหรับจังหวัดที่มีอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน ตามเป้าหมาย ให้ประเมิน
คุณภาพการใช้บริการสุขภาพช่องปาก จากร้อยละจ านวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๐ ของรายการบริการ 
อัตราการใช้บริการสุขภาพ
ช่องปากของประชาชนใน
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ 

- มีแนวทางสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากของ
จังหวัด ให้เช่ือมโยงกับ
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตอ าเภอ (District Health 
Broad) 
- มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ
และคณุภาพการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากระดับเขตและ
จังหวัด 
- จัดระบบการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย  
ทันตกรรม ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับเพื่อให้ผู้ป่วย

รายงานจากระบบ Health 
Data Central กระทรวง
สาธารณสุข 

- ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปาก
และทันตกรรมเฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพ 
- มีการประสานการ
จัดบริการและระบบ
สนับสนุนระหว่าง
โรงพยาบาล สสอ.และ 
District Health Broad 
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เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ที่จ าเป็นไดร้ับบริการทันตกรรม
เฉพาะ 
- มีแผนพัฒนาการศึกษาศึกษา
ต่อระดับหลังปรญิญาใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 
- ใหค้วามร่วมมือในการจัด
การศึกษาระดับวุฒิบัตร  

 
Small Success 

๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัด ๑: ร้อยละอ าเภอที่จัดบรกิารสขุภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือDistrict Health Broad  
ส่วนกลาง 
- จัดท า Service Model งานสุขภาพ
ช่องปากในทีมหมอครอบครัว และ PCC 
- พัฒนาหลักสตูรและจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพทันตแพทย์ และทันตาภบิาล 
ในหลักสูตรทันตกรรมชุมชนและ
ครอบครัว  
จังหวัด 
- มีแผนกระจายทันตาภิบาลให้บริการ
ประจ าใน รพ.สต./ศสม.และการ
หมุนเวียนทันตบุคลากรจากโรงพยาบาล
ไปจัดบริการ 
- วางแผนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพช่อง
ปาก ได้แก่ ทันตาภิบาลในทีมหมอ
ครอบครัว และทันตแพทย์ ใน Primary 
care cluster ทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ 
- มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่เช่ือมโยง
Primary care cluster โดย
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ(District Health Broad) 
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพทันต
บุคลากร ในหลักสูตรทันตกรรมชมุชน
และครอบครัว 
- มีแผนการสนับสนุนผู้ช่วยงาน      
ทันตกรรมใน รพ.สต./ศสม. 

- อ าเภอสามารถ
ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน       
รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพ
ตามเกณฑไ์ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ 
 

- อ าเภอสามารถ
ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน     
รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพ
ตามเกณฑไ์ม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๔๕ 
 

- อ าเภอสามารถ
ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน      
รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพ
ตามเกณฑไ์ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
 

ตัวชี้วัด ๒: อัตราการใช้บริการสขุภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ 
ส่วนกลาง 
- จัดระบบโควตาทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
ให้สอดคล้องกับ Service Plan  

- ด าเนินการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในหน่วย
บริการทุกระดับ 

- อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่น้อย

- อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่น้อย
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๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
- จัดท าความร่วมมือกับราชวิทยาลัยใน
การพัฒนา รพ.สป.สธ. ให้เป็นสถาบัน
ฝึกอบรมทันตแพทยห์ลังปรญิญา 
จังหวัด 
- มีแผนพัฒนาบริการสุขภาพช่องปาก 
ในหน่วยบริการทุกระดับ 
- จัดระบบการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยทันตกรรม 
ในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
- มีแผนสนับสนุนครภุัณฑ์ทันตกรรม 
ผู้ช่วยงานทันตกรรม และ ปรับปรงุพื้นที่
ให้บริการที่เหมาะสมจากทุกแหล่ง
งบประมาณ 
- มีแผนสนับสนุนการจดับริการสขุภาพ
ช่องปาก ที่เช่ือมโยงกับ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
(District Health Broad) 
- มีแผนพัฒนาการศึกษาต่อระดบัหลัง
ปริญญาในของเขตและจังหวดั 

- อัตราการใช้บริการ
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐.๐ 
 

กว่าร้อยละ ๒๗.๕ กว่าร้อยละ ๓๕.๐ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  
กองบริหารการสาธารณสุข และ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
ผู้รับผิดชอบ 

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

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ 
บุษราคัมรหุะ  

ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ
กองบริหารการสาธารณสุข 

Tel. ๐๒๕๙๐๑๖๔๑ 
Mobile ๐๘๙๕๒๕๐๐๗๕  
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔  
E-mail : jaru@health.moph.go.th 

๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี   
วงศ์คงคาเทพ  

ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรมอนามัย 
 

Tel.๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๓Mobile
๐๘๑๖๖๘ ๓๔๒๑ 
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๓ 
E-mail : suneewong@gmail.com 
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รายละเอียดตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพช่องปาก 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ

คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad 
ค านิยาม การจัดบริการสขุภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพ ประกอบด้วย๒ องค์ประกอบ   

องค์ประกอบท่ี ๑ การจดับริการสขุภาพช่องปากที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ คือ การให้บริการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมปอูงกัน และบริการทันตกรรมพื้นฐาน ทั้งในสถานบริการ
สุขภาพ และ นอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตามเกณฑ์ ๖กลุ่มเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม คือ 

๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
๑.๑ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
๑.๒ บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมอืปฏิบัติ และplaque control 
๑.๓ การให้บริการทันตกรรม เช่น ขูดหินน้ าลาย, อุดฟัน เป็นต้น 

๒) คลินิกส่งเสรมิสุขภาพเด็กดี (WCC) 
๒.๑ การตรวจช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
๒.๒ การฝึกพ่อแม/่ผูดู้แลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ
๒.๓ การทาฟลูออไรด์วานิชให้เด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กด ี

๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
๓.๒ การทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง 
๓.๓ การให้บริการทันตกรรมในเดก็อายุ ๓-๕ ปี  

๔) โรงเรยีนประถมศึกษา  
๔.๑ การตรวจช่องปากเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี 
๔.๒ การเคลือบหลมุร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ ๑ ในเด็กอายุ ๖ปี 
๔.๓ การให้บริการทันตกรรมในเดก็อายุ ๖-๑๒ ปีอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 

๕. กลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง 
๕.๑ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากในผู้ปุวยเบาหวาน 

๖) กลุ่มผู้สูงอาย ุ
๖.๑ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สงูอายุ 

องค์ประกอบท่ี ๒ จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑร์้อยละ ๒๐ 
การสนับสนุนของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad
คือ มีแผนสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่เช่ือมโยง Primary 
care cluster  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละอ าเภอท่ีจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จ านวนอ าเภอที่ท้ังหมดเท่ากับ ๘๗๘ อ าเภอ (ข้อมูลจากระบบ HDC ณ ตลุาคม 25๖๐) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมจากรายงานจากระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม ราย รพ.สต.และรายเครือข่ายบริการ

(http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมลู 1 จ านวนอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคณุภาพ

ตามเกณฑ์ครบทั้ง ๒ องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ รพ.สต./ศสม.ที่มีในอ าเภอ 
รายการข้อมลู 2 จ านวนอ าเภอทั้งหมดในพื้นที่ ไม่นบั อ าเภอท่ีไม่มี รพ.สต./ศสม. 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมลู ๑ / รายการข้อมูล ๒x๑๐๐ 
หน่วยที่รายงาน กองบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารการสาธารณสุข และศนูย์อนามัย กรมอนามัย 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน/โทรศัพท์ 

๑. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์:๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑  
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
โทรศัพท ์:๐๘๑๖๖๘ ๓๔๒๑, ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๓ โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๓ 
E-mail : suneewong@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคมัรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์: ๐๘ ๙๕๒๕ ๐๐๗๕, ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๔๑  
โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔ E-mail : jaru@health.moph.go.th 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ร้อยละอ าเภอท่ีจัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตอ าเภอ 

ร้อยละ - - - 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ อัตราการใช้บริการสขุภาพชอ่งปากของประชาชนในพ้ืนที่ 
ค านิยาม อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากหมายถึงอัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

ทันตกรรมปูองกันบริการรักษาทันตกรรมพื้นฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทางและบริการ
ฟื้นฟูสภาพช่องปากท้ังในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกในชุมชนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เกณฑ์เป้าหมาย ประชากรในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ใช้บริการสุขภาพช่องปาก 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรในพ้ืนท่ีทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รวบรวมจากรายงาน ระบบ Health Data Central กระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ผลงานบริการทันตกรรมจากระบบ ๔๓ แฟูม รายเขตสุขภาพ และรายจังหวัด

http://hdcservice.moph.go.th)  
รายการข้อมลู 1 จ านวนคนใหม่ที่รับบริการสุขภาพช่องปากในรอบปี(คนต่อสถานบรกิาร) 
รายการข้อมลู 2 ประชากรในพ้ืนท่ี 
สูตรการค านวณตัวชี้วัด รายการข้อมลู 1 / รายการข้อมูล 2 x 100 
ระดับการจัดเก็บข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยที่รายงาน กองบริหารการสาธารณสุข 
ความถี่ในการจัดเก็บ ตามรอบตรวจราชการปีละ ๒ ครั้ง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบริหารการสาธารณสุข และศนูย์อนามัย กรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสาน/โทรศัพท์ 

1. ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์:08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔  E-mail : jaru@health.moph.go.th 
๒. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ  ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 
โทรศัพท ์:08 1668-3412, 0 2590 4213  โทรสาร : 0 2590 4203 
E-mail : suneewong@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล กองบริหารการสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์/โทรสาร 

ทันตแพทย์จารุวัฒน์ บุษราคมัรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท ์:08 9525-0075, 0 2590 1๖๔๑  
โทรสาร : 0 2590 1๖๓๔  E-mail : jaru@health.moph.go.th 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๘ 255๙  25๖๐  

อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ร้อยละ 23.๒ 2๘.๑ ๓2.๐ 
 



ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC อัตราการเข้าถึงบริการทันตฯ ปี ๒๕๖๐
เขตสุขภาพ ประชากร ปี๖๐ * OP ทันตกรรม(คน) ** ตค.๕๙-

สค.๖๐
๖ เดือน ๑๑ เดือน

เขต 1 4,955,531 1,417,057 16.0 28.6
เขต 2 2,806,844 899,014 13.5 32.0
เขต 3 2,444,236 753,022 15.0 30.8
เขต 4 4,532,261 1,257,928 8.3 27.8
เขต 5 4,656,993 1,329,034 17.2 28.5
เขต 6 5,205,596 1,553,238 17.2 29.8
เขต 7 4,394,023 1,588,190 24.7 36.1
เขต 8 4,813,952 1,546,369 14.2 32.1
เขต 9 5,319,467 1,905,502 18.7 35.8
เขต 10 3,838,067 1,700,561 30.3 44.3
เขต 11 3,885,102 1,187,606 18.3 30.6
เขต 12 4,242,676 1,232,131 13.2 29.0
รวม 51,094,748 16,369,652 17.1 32.0
หมายเหตุ
* ประชากร ป๕ี๙ จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ข้อมูลทั่วไป -> ประชากร -> 
          -> 4.ตาราง person เทียบกับ น า DBPOP มาปรับปรุง -> คอลัมภ์ 1+3 , dbpop 
** OP ทันตกรรม (คน) จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเข้าถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) -> 
          -> 1.ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)
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อตัราการเขา้ถงึบรกิารทนัตฯ ปี ๒๕๖๐ (๑๑ เดอืน) 
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC 

๖ เดอืน ๑๑ เดอืน 



ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขตสุขภาพ ประชากร ปี๖๐ * OP ทันตกรรม(คน) ** 

ตค.๕๙-สค.๖๐
อัตราการเข้าถึงบรกิารทันตฯ ปี ๒๕๖๐ 

(๑๑ เดือน)

สมุทรปราการ 1,153,827                       203,862                               17.67

นนทบุรี 1,076,118                       224,091                               20.82

ปทุมธานี 760,470                         363,531                               47.80

พระนครศรีอยธุยา 777,524                         170,071                               21.87

อ่างทอง 268,981                         73,580                                  27.36

ลพบุรี 577,698                         130,103                               22.52

สิงห์บุรี 204,185                         67,827                                  33.22

ชัยนาท 297,070                         92,860                                  31.26

สระบุรี 655,365                         173,662                               26.50

ชลบุรี 1,217,776                       403,111                               33.10

ระยอง 584,914                         167,964                               28.72

จนัทบุรี 456,823                         149,822                               32.80

ตราด 188,086                         62,267                                  33.11

ฉะเชิงเทรา 678,895                         254,930                               37.55

ปราจนีบุรี 429,657                         145,412                               33.84

นครนายก 211,920                         55,063                                  25.98

สระแก้ว 495,618                         165,870                               33.47

นครราชสีมา 2,095,136                       675,177                               32.23

บุรีรัมย์ 1,185,438                       503,961                               42.51

สุรินทร์ 1,089,997                       455,347                               41.78

ศรีสะเกษ 1,166,454                       465,900                               39.94

อุบลราชธานี 1,584,322                       859,306                               54.24

ยโสธร 439,709                         150,838                               34.30

ชัยภูมิ 948,896                         271,017                               28.56

อ านาจเจริญ 332,786                         116,463                               35.00

บึงกาฬ 346,681                         121,995                               35.19

หนองบัวล าภู 444,600                         148,940                               33.50

ขอนแก่น 1,552,014                       752,584                               48.49

อุดรธานี 1,391,992                       397,412                               28.55

เลย 576,240                         159,141                               27.62

หนองคาย 431,281                         162,930                               37.78

มหาสารคาม 835,580                         238,765                               28.57

ร้อยเอ็ด 1,086,103                       336,608                               30.99

กาฬสินธุ์ 920,326                         260,233                               28.28

สกลนคร 1,005,603                       320,087                               31.83

นครพนม 617,555                         235,864                               38.19

มุกดาหาร 314,796                         108,054                               34.33

เชียงใหม่ 1,376,248                       372,582                               27.07
ล าพูน 404,881                         113,517                               28.04

ล าปาง 648,278                         184,772                               28.50

อุตรดิตถ์ 381,241                         188,668                               49.49
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ผลงานบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๖๐ ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC
เขตสุขภาพ ประชากร ปี๖๐ * OP ทันตกรรม(คน) ** 

ตค.๕๙-สค.๖๐
อัตราการเข้าถึงบรกิารทันตฯ ปี ๒๕๖๐ 

(๑๑ เดือน)

แพร่ 393,667                         126,417                               32.11

น่าน 398,681                         129,544                               32.49

พะเยา 424,852                         134,986                               31.77

เชียงราย 1,086,392                       302,005                               27.80

แม่ฮ่องสอน 222,532                         53,234                                  23.92

นครสวรรค์ 786,862                         222,023                               28.22

อุทัยธานี 294,588                         96,140                                  32.64

ก าแพงเพชร 634,538                         176,651                               27.84

ตาก 479,541                         134,922                               28.14

สุโขทัย 465,371                         150,924                               32.43

พิษณุโลก 712,510                         234,307                               32.88

พิจติร 431,178                         165,348                               38.35

เพชรบูรณ์ 768,181                         190,193                               24.76

ราชบุรี 785,272                         237,533                               30.25

กาญจนบุรี 685,505                         233,293                               34.03

สุพรรณบุรี 735,672                         209,576                               28.49

นครปฐม 852,616                         202,676                               23.77

สมุทรสาคร 529,679                         145,670                               27.50

สมุทรสงคราม 172,921                         41,477                                  23.99

เพชรบุรี 465,750                         114,349                               24.55

ประจวบคีรีขันธ์ 429,578                         144,460                               33.63

นครศรีธรรมราช 1,320,243                       370,532                               28.07

กระบี่ 425,614                         212,912                               50.02

พังงา 250,598                         76,444                                  30.50

ภูเก็ต 306,792                         89,966                                  29.32

สุราษฎร์ธานี 964,653                         270,198                               28.01

ระนอง 139,326                         45,126                                  32.39

ชุมพร 477,876                         122,428                               25.62

สงขลา 1,186,426                       335,916                               28.31

สตูล 276,081                         75,483                                  27.34

ตรัง 541,727                         159,641                               29.47

พัทลุง 413,583                         153,723                               37.17

ปัตตานี 667,678                         163,486                               24.49
ยะลา 471,355                         161,667                               34.30
นราธวิาส 685,826                         182,215                               26.57
รวม 51,094,748 16,370,190 32.04

หมายเหตุ

* ประชากร ป๕ี๙ จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> ขอ้มลูทัว่ไป -> ประชากร -> 

          -> 4.ตาราง person เทียบกบั น า DBPOP มาปรับปรุง -> คอลัมภ ์1+3 , dbpop 

** OP ทันตกรรม(คน) จากกลุ่มรายงานมาตรฐาน -> การเขา้ถงึบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) -> 

          -> 1.ผู้ป่วยนอกทีรั่บบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)
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จ านวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จดับริการสุขภาพช่องปาก  ปี ๒๕๖๐ 

ณ ๗ กย.๖๐  จากระบบ HDC
เขต

สุขภาพ
จ านวน รพ.สต./

ศสม.
6 กลุ่มเป้าหมาย 

14 กิจกรรม
รอ้ยละ 200 คนต่อ 

1000 ประชากร
รอ้ยละ ผ่านทั้งสองเกณฑ์ ๑๑ เดือน ๖ เดือน

เขต 1 1267 889 70.17 773 61.01 588 46.4 10.6

เขต 2 674 495 73.44 502 74.48 392 58.2 18.9

เขต 3 590 510 86.44 442 74.92 410 69.5 23.7

เขต 4 818 638 78.00 467 57.09 421 51.5 16.4

เขต 5 929 746 80.30 617 66.42 531 57.2 18.9

เขต 6 802 697 86.91 596 74.31 542 67.6 26.4

เขต 7 850 745 87.65 728 85.65 656 77.2 29.0

เขต 8 898 695 77.39 716 79.73 587 65.4 29.7

เขต 9 978 903 92.33 887 90.70 826 84.5 48.7

เขต 10 866 810 93.53 806 93.07 772 89.2 64.7

เขต 11 747 654 87.55 557 74.56 512 68.5 24.7

เขต 12 879 826 93.97 674 76.68 643 73.2 22.6

รวม 10,298 8,608 83.59 7,765 75.40 6,880 66.8 27.9
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รอ้ยละของ รพ.สต./ศสม. ผา่นเกณฑจ์ดับรกิารสขุภาพชอ่ง
ปาก  ปี ๒๕๖๐ 

ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC 

๖ เดอืน ๑๑ เดอืน 



จ านวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก  ปี ๒๕๖๐ 
ณ ๗ กย.๖๐  จากระบบ HDC

จังหวัด จ านวน รพ.สต./
ศสม.

6 กลุ่มเป้าหมาย 
14 กิจกรรม

ร้อยละ 200 คนต่อ 1000 
ประชากร

ร้อยละ ผ่านทั้งสอง
เกณฑ์

ร้อยละ

สมุทรปราการ 81 63 77.78 13 16.05 10 12.35
นนทบุรี 80 59 73.75 22 27.50 20 25.00
ปทุมธานี 80 73 91.25 74 92.50 69 86.25
พระนครศรีอยุธยา 212 158 74.53 97 45.75 86 40.57
อ่างทอง 76 67 88.16 46 60.53 45 59.21
ลพบุรี 135 73 54.07 52 38.52 34 25.19
สิงห์บุรี 47 44 93.62 40 85.11 39 82.98
ชัยนาท 72 60 83.33 56 77.78 52 72.22
สระบุรี 132 119 90.15 106 80.30 100 75.76
ชลบุรี 121 119 98.35 99 81.82 97 80.17
ระยอง 95 65 68.42 57 60.00 45 47.37
จันทบุรี 110 98 89.09 90 81.82 85 77.27
ตราด 66 63 95.45 55 83.33 52 78.79
ฉะเชิงเทรา 122 121 99.18 117 95.90 116 95.08
ปราจีนบุรี 98 78 79.59 70 71.43 57 58.16
นครนายก 56 45 80.36 30 53.57 28 50.00
สระแก้ว 109 90 82.57 95 87.16 80 73.39
นครราชสีมา 369 317 85.91 329 89.16 285 77.24
บุรีรัมย์ 228 228 100.00 224 98.25 224 98.25
สุรินทร์ 214 202 94.39 206 96.26 195 91.12
ศรีสะเกษ 256 248 96.88 240 93.75 235 91.80
อุบลราชธานี 337 310 91.99 323 95.85 298 88.43
ยโสธร 116 103 88.79 100 86.21 97 83.62
ชัยภูมิ 167 156 93.41 128 76.65 122 73.05
อ านาจเจริญ 79 71 89.87 67 84.81 66 83.54
บึงกาฬ 69 48 69.57 45 65.22 31 44.93
หนองบัวล าภู 89 12 13.48 73 82.02 12 13.48
ขอนแก่น 284 258 90.85 269 94.72 246 86.62
อุดรธานี 213 181 84.98 157 73.71 138 64.79
เลย 128 105 82.03 79 61.72 73 57.03
หนองคาย 74 73 98.65 72 97.30 71 95.95
มหาสารคาม 178 159 89.33 154 86.52 140 78.65
ร้อยเอ็ด 231 203 87.88 184 79.65 165 71.43
กาฬสินธุ์ 157 125 79.62 121 77.07 105 66.88
สกลนคร 171 124 72.51 139 81.29 112 65.50
นครพนม 154 152 98.70 151 98.05 150 97.40
มุกดาหาร 78 78 100.00 76 97.44 76 97.44
เชียงใหม่ 352 227 64.49 142 40.34 92 26.14
ล าพูน 74 55 74.32 41 55.41 34 45.95
ล าปาง 148 131 88.51 115 77.70 103 69.59
อุตรดิตถ์ 94 87 92.55 92 97.87 86 91.49
แพร่ 123 93 75.61 115 93.50 88 71.54
น่าน 145 91 62.76 105 72.41 73 50.34
พะเยา 110 83 75.45 85 77.27 79 71.82
เชียงราย 217 158 72.81 139 64.06 106 48.85
แม่ฮ่องสอน 98 51 52.04 31 31.63 13 13.27
นครสวรรค์ 194 151 77.84 119 61.34 103 53.09
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จ านวนและร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก  ปี ๒๕๖๐ 
ณ ๗ กย.๖๐  จากระบบ HDC

จังหวัด จ านวน รพ.สต./
ศสม.

6 กลุ่มเป้าหมาย 
14 กิจกรรม

ร้อยละ 200 คนต่อ 1000 
ประชากร

ร้อยละ ผ่านทั้งสอง
เกณฑ์

ร้อยละ

อุทัยธานี 91 89 97.80 84 92.31 82 90.11
ก าแพงเพชร 123 110 89.43 80 65.04 78 63.41
ตาก 140 49 35.00 93 66.43 39 27.86
สุโขทัย 121 99 81.82 92 76.03 80 66.12
พิษณุโลก 157 137 87.26 128 81.53 111 70.70
พิจิตร 110 100 90.91 103 93.64 95 86.36
เพชรบูรณ์ 162 123 75.93 97 59.88 76 46.91
ราชบุรี 163 122 74.85 114 69.94 82 50.31
กาญจนบุรี 144 136 94.44 128 88.89 122 84.72
สุพรรณบุรี 174 140 80.46 116 66.67 105 60.34
นครปฐม 136 114 83.82 66 48.53 59 43.38
สมุทรสาคร 55 50 90.91 38 69.09 34 61.82
สมุทรสงคราม 54 26 48.15 18 33.33 11 20.37
เพชรบุรี 119 88 73.95 69 57.98 56 47.06
ประจวบคีรีขันธ์ 84 70 83.33 68 80.95 62 73.81
นครศรีธรรมราช 256 209 81.64 183 71.48 158 61.72
กระบี่ 79 79 100.00 78 98.73 78 98.73
พังงา 67 52 77.61 52 77.61 44 65.67
ภูเก็ต 25 21 84.00 18 72.00 14 56.00
สุราษฎร์ธานี 177 174 98.31 135 76.27 132 74.58
ระนอง 47 44 93.62 42 89.36 41 87.23
ชุมพร 96 75 78.13 49 51.04 45 46.88
สงขลา 209 203 97.13 161 77.03 156 74.64
สตูล 59 57 96.61 50 84.75 49 83.05
ตรัง 129 125 96.90 103 79.84 101 78.29
พัทลุง 133 128 96.24 123 92.48 119 89.47
ปัตตานี 142 116 81.69 78 54.93 65 45.77
ยะลา 89 86 96.63 75 84.27 74 83.15
นราธิวาส 118 111 94.07 84 71.19 79 66.95
รวม 10,298 8,608 83.59 7,765 75.40 6,880 66.81
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ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน) 
ณ ๗ กย.๖๐ จากระบบ HDC

เขตสุขภาพ จ านวนเด็กอายุ 12 ปี (คน) จ านวนเด็กอายุ 12 ปี Cavity Free ร้อยละ
เขต 1 26,998 20,585 76.25
เขต 2 17,244 12,107 70.21
เขต 3 13,070 9,521 72.85
เขต 4 24,088 16,305 67.69
เขต 5 20,678 13,506 65.32
เขต 6 37,577 27,246 72.51
เขต 7 39,670 31,429 79.23
เขต 8 29,474 23,064 78.25
เขต 9 32,414 23,302 71.89
เขต 10 36,034 28,871 80.12
เขต 11 25,650 15,897 61.98
เขต 12 27,774 15,513 55.85
รวม 330,671 237,346 71.78
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รอ้ยละของเด็กอาย ุ12 ปี มฟีนัดไีมม่ผี ุ(Cavity Free) (คน) 

ณ ๑๘ สค.๖๐ จากระบบ HDC 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 10 มีการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ 
Robson ten group classification 

 

สถานการณ์  
อัตราผ่าตัดคลอดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศไทย จากการศึกษากว้างขวางของวิโรจน์ 

ตั้งเจริญเสถียรพบว่าอัตราการผ่าตัดท าคลอดครั้งแรกเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 15.2 ในปี 1990 เป็นร้อยละ 22.4 
ในปี 1996 (โดยร้อยละ 64.1 เป็นการผ่าตัดครั้งแรก และร้อยละ 35.9 เป็นการผ่าตัดซ้ า) ส่วนใหญ่ของ  
การผ่าตัดท าคลอดเกิดขึ้นในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด คือประมาณร้อยละ 40 ของการคลอด โดยการผ่าตัด
ทั้งหมด โรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการผ่าตัดสูงที่สุดคืออัตราเกินร้อยละ 50  

จากข้อมูลของ สปสช.อัตราผ่าตัดคลอดในประเทศไทยในปี 2552-2559 เท่ากับ ร้อยละ 22.8, 
23.1, 25.3, 25.9, 27.5, 29.1, 30.6, 31 ตามล าดับ ในขณะที่อัตรา birth asphyxia และอัตราตาย
ของมารดา ไม่ได้ลดลงตามอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น 

ค าชี้แจงของ WHO ในปี ค.ศ. 1985 ไม่มีเหตุผลใดที่จะมีอัตราผ่าตัดคลอด (Cesarean Section: 
CS) สูงกว่า 10-15 %และค าชี้แจงของของ WHO ในปี ค.ศ. 2015 ระบุว่าในระดับประชากรอัตรา CS สูง
กว่า 10 % ไม่เกี่ยวเนื่องกับการลดอัตราการตายของมารดาและทารกแรกเกิดและ WHO เสนอการใช้ 
Robson ten group classification (10 กลุ่ม) ในการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดเพ่ือที่จะน ามาใช้
ในการแก้ไขปัญหาอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้นต่อไป 

จากข้อมูลในประเทศไทย ในบางโรงพยาบาลที่มีการใช้ Robson ten group classification ในการ
วิเคราะห์อัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้น พบว่าอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงขึ้นเกิดในกลุ่มที่มีการชักน าการคลอด/นัดผ่าตัด
คลอดล่วงหน้า 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. โรงพยาบาลมีการใช้ Robson ten group classification ในการวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอด 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ๑.โรงพยาบาลมีการใช้ Robson ten group classification ในการวิเคราะห์สถานการณ์
การผ่าตัดคลอด 

 

มีและใช้ Robson ten 
group classificationในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ผ่าตัดคลอด 

ในการวิเคราะห์ ใช้ ข้อมูล
ประกอบไปด้วย 5 
parameters 
1. Obstetric history 
(parity, previous C/S) 
2. Onset of labour 
(spontaneous, 
induced/elective C/S) 
3. Lie and presentation 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจ ตดิตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
4. Number of fetuses 
5. Gestational age 
(Term, preterm) 

 
ตัวชี้วัดก ากับ ติดตาม : การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson 
ten group classification  (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
สูต-ินรีเวชกรรม ระดับจังหวดั/
เขตสุขภาพ เพื่อท าบทบาทหน้าท่ี
ในการก าหนดกรอบและแนวทาง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
สูต-ินรีเวชกรรม มีการศึกษา
รูปแบบของ Robson ten group 
classification 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาสูต-ินรีเวช
กรรม โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้น
ไปมีการจัดกลุ่มผู้ทีไ่ดร้ับการผ่าตดั
คลอด และการคลอดทางช่อง
คลอด ในรูปแบบ Robson ten 
group classification 

ด าเนินการข้อที่ 1-2 
3. มีระบบสนับสนุน
ทรัพยากร คน เงิน ของ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการ
น า Robson ten group 
classification มาใช้ในการ
วิเคราะห์อตัราผ่าตดัคลอด
ที่สูงข้ึน 

ด าเนินการข้อที่ 1-3 
4. มีการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล Robson ten 
group classification และ
ร่วมกันแก้ไขปญัหาอัตรา
ผ่าตัดคลอดทีสู่งขึ้น 

ด าเนินการข้อที่ 1-4 
5. วิเคราะห์และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด เสนอผู้บริหาร 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2561 
หมวด Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที ่ 10 
ระดับการวัดผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ มีการวิเคราะหส์ถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten group 

classification 
ค านิยาม ผ่าตัดคลอด หมายถึงผู้ป่วยท่ีไดร้ับการดูแลรักษาผา่ตัดคลอด(รหัสโรค ICD10 740-744,7491, 

7499) 
โรงพยาบาลระดับ M2 ขึ้นไป หมายถึง โรงพยาบาลระดับ M2, M1 , S A 

เกณฑ์เป้าหมาย:  
ปีงบประมาณ 61  ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

วัตถุประสงค์  
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดคลอด และคลอดทางช่องคลอดในโรงพยาบาล ระดับ M2 ขึ้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ Robson ten group classification ของโรงพยาบาลระดับ M2 ข้ึนไป 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/เขตสุขภาพ 
รายการข้อมลู 1 A =โรงพยาบาลระดับ M2 ข้ึนไปที่มีการวิเคราะหส์ถานการณ์การผา่ตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงข้ึน

โดยใช้ Robson ten group classification 
รายการข้อมลู 2 B =โรงพยาบาลระดับ M2 ข้ึนไป 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด  (A/B) × 100 
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1-2 ขั้นตอน 1–3 ขั้นตอน 1-4 ขั้นตอน 1-5 

 

วิธีการประเมินผล :  วิธีการประเมินผล:  
ขั้นตอน 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสูติ -นรีเวชกรรม ระดับ

จังหวัด/เขตสุขภาพ เพื่อท าบทบาทหน้าท่ีในการก าหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาสูติ-นรีเวชกรรมมีการศึกษารูปแบบของ Robson ten group 
classification 

ขั้นตอน 2 มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลระดับ 
M2 ขึ้นไปมีการจัดกลุ่มผู้ที่ได้รับการผ่าตัดคลอด และการคลอดทางช่องคลอด ใน
รูปแบบ Robson ten group classification 

ขั้นตอน 3 มีระบบสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการน า Robson ten 
group classification มาใช้ในการวิเคราะห์อัตราผ่าตัดคลอดที่สูงข้ึน 

ขั้นตอน 4 มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Robson ten group classificationและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอัตราผ่าตัดคลอดที่สูงข้ึน 

ขั้นตอน 5 วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด เสนอผู้บริหาร 
เอกสารสนับสนุน :  Torloni MR, Betran AP, Souza JP, Widmer M, Allen T, Gulmezoglu M, et al. (2011) 

Classifications for Cesarean Section: A Systematic Review. PLoS ONE6(1): e14566. 
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014566 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/robson-
classification/en/  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

รพ.ระดับ M2ขึ้นไปมีการ
วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ผ่าตัดคลอดโดยใช้ Robson 
ten group classification 

ร้อยละ NA NA NA 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์    โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2.นางสมสินี เกษมศลิป์            โทรศัพท์ 025901637 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข   
 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์  โทรศัพท์มือถือ 08 1998 9282 
2. นางสมสินี เกษมศลิป์           โทรศัพท์ 025901637 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0014566
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/robson-classification/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/robson-classification/en/


 

 

 

ภาคผนวก 
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ปฏิทินงานตรวจราชการ ประจ าปี 2561 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 จัดท าแผนการตรวจราชการฯ(ต.ค. – พ.ย. 60) 
1.1 ประชุม TBM สตร. : -ก าหนด/มอบหมายประธาน รองประธาน และ  

                                 เลขานุการ คกต.ในแต่ละคณะ 
                               - ก าหนดกรอบประเด็น แนวทางการตรวจราชการ 

สัปดาห์ 1 -2 ต.ค. 60 
 

 

สตร. ,กองตรวจฯ , 
กรมวิชาการ 

1.2 ประชุมร่วมกับกรม กอง เพื่อจัดท าแนวทางการตรวจราชการปี 2561 
(เน้นให้กรม/ส านักที่เก่ียวข้องเตรียม Template ตัวชี้วัดและประเด็นให้
พร้อม) 

 

5 ต.ค.60  สตร. ,กองตรวจฯ, 
กรมวิชาการและ
ส านักใน สป. 

1.3 รวบรวมรายชื่อจัดท าค าสั่ง คกต. 4 คณะ  / คกต.แต่ละคณะประชุมเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดประเด็น/แนวทางการตรวจราชการ 

 

1-31 ต.ค.60 กองตรวจฯ ,คกต. 

1.4 ประธาน คกต. แต่ละคณะ น าเสนอ กรอบประเดน็การตรวจราชการของ
แต่ละคณะ ในการประชุม TBM (เพือ่พิจารณาร่วมกัน เพิ่มเติม) 

 พ.ย.60 ประธาน และเลขานุการ 
คกต. 4 คณะ 

1.5 เสนอแผนการตรวจราชการปี 2561 ต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติแผน 14 พ.ย. 60 หัวหน้าผู้ตรวจฯ 

1.6 ประสานจัดเตรียมทีม และเตรียมความพร้อมผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและ
นิเทศงาน 

ต.ค.-พ.ย.60 กองตรวจฯ,เขต
สุขภาพที่ 1-12, 
กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

1.7 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งผูท้ าหนา้ที่ตรวจราชการและนิเทศงานระดับกรม และ
หน่วยงานใน สป. รวมทั้งผู้ร่วมทีมตรวจฯ จากเขต/จังหวัด  (สป.) 

ต.ค – พ.ย.60 กองตรวจฯ 

1.8 จัดท าคู่มือแผน-แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 
2561 

พ.ย.-ธ.ค. 60 กองตรวจฯ 

1.9 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2561 
     (Tele- Conference) 

28 พ.ย. 60 สตร. / กองตรวจฯ 

1.10 การประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของเขต
สุขภาพที่ 1-12  

 ธ.ค. 60-ม.ค. 61 เขตสุขภาพที่  
1-12 

1.11 กรมวิชาการและส านักที่เกี่ยวข้องอบรมเตรียมความพร้อมของผู้ตรวจ
ราชการกรม ผู้ท าหนา้ที่ตรวจราชการและทีมสนบัสนุนการตรวจราชการ 

 

ธ.ค. 60 กรมวิชาการและ 
ส านักใน สป. 

ขั้นที่ 2 ด าเนินการตรวจราชการฯ 
2.1 การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด ( อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ) 

 รอบที่ 1 
 รอบที่ 2 

 
ธ.ค.60-มี.ค.61 
พ.ค.-ส.ค.61 

  
ทีมตรวจราชการ 
ทีมตรวจราชการ 

ขั้นที่ 3 รายงานผลการตรวจราชการฯ 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการฯ  ปีละ 2 รอบ     



๕๕๐ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
     (1) ทีมตรวจราชการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการเสนอต่อหัวหน้าทีม
ภายใน 7 วันหลังการตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละรอบหรือแต่ละไตรมาส 
(ตามความเหมาะสมของประเดน็ตรวจราชการ) 

รอบ 1: ธ.ค.60-มี.ค.61 
รอบ 2: พ.ค.-ส.ค.61 

ทีมตรวจราชการ 

     (2) หัวหน้าทีมตรวจราชการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการเสนอ
ต่อผู้บริหารภายใน 15 วัน ภายหลังการตรวจราชการเสร็จสิน้ในแต่ละรอบ 

รอบ 1 : เม.ย.61 
รอบ 2 : ส.ค.61 

ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 

(3) หัวหน้างานตรวจราชการรวบรวมรายงานตรวจราชการ (ตก.1,2,3 ) 
ส่งให้กองตรวจราชการ เพื่อส่งให้ คกต.4 คณะ ประมวลผลในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 ภายใน 20 
เม.ย.61 

รอบ 2 ภายใน 15 
ส.ค. 61 

หัวหน้างานตรวจ
ราชการ 

     (4) กองตรวจราชการ รวบรวมรายงาน เพื่อประมวลผลในภาพรวม
ประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.61 
รอบ 2 : ส.ค.61 

กองตรวจราชการ 

     (5) คณะกรรมการก าหนดแผนและตดิตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คกต.) 4 คณะ พิจารณา 
กลั่นกรอง ประมวล สรปุ และจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผลการตรวจ
ราชการในภาพรวมประเทศ 

รอบ 1 : เม.ย.-พ.ค.61 
รอบ 2 : ส.ค.-ก.ย.61 

คกต. 
  
  
 

3.2 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
(หมายเหตุ  สรุปผลรอบที่ 1 จัดภายในกระทรวงฯ 
              สรุปผลรอบที่ 2  จัดภายนอก  โดย ช่วงเชา้เป็นการน าเสนอ
สรุปผลของแต่ละคณะ (ปลัดเปน็ประธาน)   และช่วงบา่ยเปน็การชี้แจงตัวชี้วัด
และแนวทางการตรวจราชการ ปี 2562 ) 

รอบ 1 : 8 พ.ค. 61 
  รอบ 2 : 10 ก.ย.61 

กองตรวจราชการ 

3.3 เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร รอบ 1 : พ.ค.61 
รอบ 2 : ก.ย.61 

กองตรวจราชการ 

3.4 จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ  2561 และเผยแพร่ รอบ 1 : มิ.ย.61 
รอบ 2 : ต.ค.61 

คกต./กองตรวจฯ 

4. การขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 

4.1 ทบทวนและปรับปรุงค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  

1-10 ต.ค. 60 กองตรวจราชการ 

4.2 ประชุมคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ    
หมายเหตุ  ประเด็นส าคัญที่ขบัเคลื่อน ได้แก่ 

1. ระบบการจัดท าแผนแนวทางการตรวจราชการ 
2.  ระบบการรายงานผลการตรวจราชการ 

(ระบบสนบัสนุนการตรวจราชการ 
- การจัดเตรียมทีมและเตรียมความพร้อมของผู้ท าหน้าที่ตรวจ

ราชการ/ผูน้ิเทศงาน ของกรม/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- การพัฒนาศักยภาพผู้ท าหนา้ทีต่รวจราชการ/สนับสนนุการ

ตรวจราชการ  (ด าเนินการโดย กองตรวจราชการ) 
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ 

อย่างน้อยไตรมาสละ  
1 คร้ัง 

กองตรวจฯ 
คกก.ขับเคลื่อนฯ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 และ 2 

 

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

1 เชียงราย 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
พะเยา 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 

 แม่ฮ่องสอน 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
 น่าน 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 

เชียงใหม ่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ล าพูน 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
แพร่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
ล าปาง 28 กุมภาพันธ-์2 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 

2 อุตรดิตถ ์ 10-12 มกราคม 2561  
พิษณุโลก 17-19 มกราคม 2561  
สุโขทัย 24-26 มกราคม 2561  
เพชรบูรณ ์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  
ตาก 21-23 กุมภาพันธ์ 2561  

3 ก าแพงเพชร 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
 ชัยนาท 24-26 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
 นครสวรรค ์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
 พิจิตร 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 8-10 สิงหาคม 2561 
 อุทัยธาน ี 14-16 มีนาคม 2561 15-17 สิงหาคม 2561 

4 สระบรุ ี 17-19 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
 พระนครศรีอยุธยา 24-26 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
 อ่างทอง 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 27-29 มิถุนายน 2561 

 นครนายก 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
 สิงห์บุร ี 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
 ลพบุร ี 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
 นนทบุรี  7-9 มีนาคม 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
 ปทุมธาน ี 14-16 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 

5 สุพรรณบุร ี 10-12 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
สมุทรสงคราม 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
ราชบุร ี 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
เพชรบุร ี 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
นครปฐม 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
สมุทรสาคร 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
ประจวบครีีขันธ์ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 
กาญจนบุร ี
 
 

7-9 มีนาคม 2561 1-3 สิงหาคม 2561 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

6 
 
 
 

จันทบุร ี 13-15 ธันวาคม 2560 2-4 พฤษภาคม 2561 
สระแก้ว 20-22 ธันวาคม 2560 9-11 พฤษภาคม 2561 
ปราจีนบุร ี 27-29 ธันวาคม 2560 16-18 พฤษภาคม 2561 
สมุทรปราการ 10-12 มกราคม  2561 23-25 พฤษภาคม 2561 
ระยอง 17-19 มกราคม 2561 6-8 มิถุนายน 2561 
ชลบุร ี 24-26 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
ตราด 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
ฉะเชิงเทรา 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 27-29 มิถุนายน 2561 

7 
 
 

 

กาฬสินธุ ์ 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
มหาสารคาม 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ร้อยเอ็ด 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
ขอนแก่น 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 24-26 กรกฎาคม 2561 

8 นครพนม 9-12 มกราคม 2561 5-8 มิถุนายน 2561 
สกลนคร 16-19 มกราคม 2561 12-15 มิถุนายน 2561  
เลย 23-26 มกราคม 2561 19-22 มิถุนายน 2561 
บึงกาฬ       30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 3-6 กรกฎาคม 2561 
หนองบัวล าภ ู 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 10-13 กรกฎาคม 2561 
หนองคาย 6-9 มีนาคม 2561 17-20 กรกฎาคม 2561 
อุดรธาน ี 13-16 มีนาคม 2561     31 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2561 

9 นครราชสมีา 17-19 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
ชัยภูม ิ 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
บุรีรัมย ์ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
สุรินทร ์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 

10 อุบลราชธาน ี 17-19  มกราคม 2561 6-8  มิถุนายน 2561 
ศรีสะเกษ 24-26 มกราคม 2561 13-15 มิถุนายน 2561 
ยโสธร 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
อ านาจเจรญิ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
มุกดาหาร 7-9 มีนาคม 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 

11 พังงา 13-15 ธันวาคม 2560 6-8 มิถุนายน 2561 
กระบี ่ 20-22 ธันวาคม 2560 13-15 มิถุนายน 2561 
ภูเก็ต 10-12 มกราคม 2561 20-22 มิถุนายน 2561 
สุราษฎร์ธาน ี 24-26 มกราคม 2561 27-29 มิถุนายน 2561 
นครศรีธรรมราช 31 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 4-6 กรกฎาคม 2561 
ระนอง 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 11-13 กรกฎาคม 2561 
ชุมพร 
 
 
 
 

21-23 กุมภาพันธ์ 2561 18-20 กรกฎาคม 2561 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

เขต 
สุขภาพที ่

จังหวัด 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกต ิ

รอบท่ี 1 
ก าหนดการตรวจราชการกรณีปกติ 

รอบท่ี 2 

12 ตรัง 10-12 มกราคม 2561  
พัทลุง 17-19 มกราคม 2561  
สตูล 24-26 มกราคม 2561  
ยะลา 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561  
ปัตตาน ี 7-9 กุมภาพันธ์ 2561  
นราธิวาส 21-23 กุมภาพันธ์ 2561  
สงขลา 7-9 มีนาคม 2561  

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(Inspection Guideline) 

คณะที่ .... : ………………………………………………………….. 
 
 

หัวข้อ   .......................................................................................……… 
ตัวชี้วัด : ........(ตัวชี้วัดภายใตห้ัวข้อ)...............................................................................  

สถานการณ ์
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................. ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1.............................................................................. 
2............................................................................. 
3............................................................................. 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1...................................................................... 
    
    
    
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2...................................................................... 
    
    
    
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3...................................................................... 
    
    
    
 

ตัวชี้วัด ........................................................................ (แนบรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)) 
Small Success 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรม........................ ส านัก/กอง............................... 
ผู้รับผดิชอบ 

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

ประเด็นที่รับผดิชอบ 

 ต าแหน่ง......................... 
ส านัก/กอง..................... 

Tel. ............................ 
Mobile……………………. 
e-mail : ……………………. 

 

 ต าแหน่ง......................... 
ส านัก/กอง..................... 

Tel. ............................ 
Mobile……………………. 
e-mail : ……………………. 

 

 
หมายเหตุ สามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืนๆที่ส าคัญและจ าเป็นได้ตามดุลยพินิจของ คกต. แต่ละคณะ 
 
 
 



๕๕๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ .......................................................... 
      หัวข้อ..................................................................... 

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

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

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

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .............................  

 

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

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

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

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

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

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .... 

 

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

แบบ ตก. 1 



๕๕๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ .......................................................... 
หัวข้อ..................................................................... 

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

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

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

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .....................  

 

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

 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   
   

 

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

 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .......... 

 

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

แบบ ตก. 2 



๕๕๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แบบ ตก. 3 
 

แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕61 

เขตตรวจราชการที่ ………. รอบท่ี……..... จังหวัด……………………………… 
 

ล าดับ 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจราชการ 
ผลการด าเนินการ 

ตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................  
                      เขตสุขภาพที่........ 
             วันที่............................................... 

 
 

แบบ ตก.๓ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

รายละเอียดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจราชการ 
และแนวทางการจัดเกบ็ขอ้มูล 

ตัวชี้วัดและข้อมูลท่ีปรากฎอยู่ในแผนตรวจราชการของแต่ละ
คณะ เป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ได้ประกาศใช้แล้ว ดังน้ัน จึงสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องได้ท่ี 

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

- เว็บไซต์กองตรวจราชการ  ส า นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข http://203.157.240.30/bie/home  

ส่วนรายชื่อแนบท้ายค าสั่งผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการและนิเทศ
งาน ประจ าเขตสุขภาพท่ี 1-12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 , ค าสั่ งแต่งต้ัง
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และค าสั่งอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ท่ี  

- เว็บไซต์กองตรวจราชการ  ส า นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข http://203.157.240.30/bie/home 

- เ ว็บ ไซต์ ระบบตรวจราชการออนไลน์  (e-Inspection 
System) http://203.157.240.30/e-insreport/ 

 

http://203.157.240.30/bie/home%20และ
http://203.157.240.30/bie/home
http://203.157.240.30/e-insreport/
http://203.157.240.30/e-insreport/


 

 

ระเบียบและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

…………………………………. 
 

โดยที่การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่จะ
ท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สมควรที่จะได้มีการ
ปรับปรุงการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ หรือการจัดท าภารกิจ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามหลักการการบริหารแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๘" 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๒ 

(๒) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

(๓) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ      
(ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

ผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐทุก

หน่วย ยกเว้นการตรวจราชการในหน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 

“ผู้ตรวจราชการ” หมายความว่า ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจราชการ แต่ไม่
รวมถึงผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

“ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
(๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(๒) หน่วยงานในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๓) รัฐวิสาหกิจ 
(๔) หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่รวมถึง

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
“กระทรวง” หมายความรวมถึงส านักนายกรัฐมนตรี และทบวงด้วย 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย 
“กรม” หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ

เป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น
อธิบดี 

“อธิบดี” หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการของกรมด้วย 
ข้อ ๖ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๗ การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(๑) เพ่ือชี้แจง แนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนต่างๆ ของชาติ 
และของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี และค าสั่งของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ
หรือไม ่

(๓) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน 

(๕) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในพ้ืนที ่

ข้อ ๘ การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือ
ตามท่ีได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

แผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าตามรอบปีงบประมาณ  โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น 
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ถ้าในกระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม แผนการตรวจ
ราชการประจ าปีของกรม ต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้า
หน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปีตามวรรคสอง หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย 
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิด
การบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็น
แนวเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

เมื่อที่ประชุมตามวรรคสามได้ข้อยุติเป็นประการใด ให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อยุตินั้น 

ข้อ ๙ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจ
ราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะ       
ผู้สอดส่องดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของ
กระทรวง ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ
ปลัดกระทรวง 

ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เฉพาะในขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของกรม     
ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี 

ข้อ ๑๐ ในการตรวจราชการหากมีกรณีท่ีต้องตรวจติดตามแผนงาน งาน และโครงการในเรื่อง
เดียวกัน ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานหรือร่วมกันด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข้อ ๑๑ การแบ่งพ้ืนที่การตรวจราชการ ให้เป็นไปตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 
 

หมวด ๒ 
อ านาจและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

……………………………….. 
 

ข้อ ๑๒ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการตามข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจราชการมี
อ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี 

(๒) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ   
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณา      
โดยด่วน 
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(๓) สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการ
ร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

(๕) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ทราบ 

(๖) เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะน า หรือปรึกษาหารือร่วมกัน 
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการสั่งตามข้อ ๑๒ (๒) ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดย

พลัน ในกรณีที่ผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อม
เหตุผลให้ผู้ตรวจราชการทราบ และให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ ๑๔ ในการตรวจราชการ ให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมของ
ทางราชการ และมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามหมวด ๔ 

ข้อ ๑๕ เพ่ือให้การตรวจราชการ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ ส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมใด โดยสภาพและปริมาณงานสมควรมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ให้ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และจะให้มีรองหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  อาจขอก าหนดให้มี
ต าแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการมีอ านาจและหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ตรวจราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๖ ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการในการเข้าไปใน

สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจราชการ 
(๒) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หรือหลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน และพร้อม

ที่จะให้ผู้ตรวจราชการตรวจสอบได้ 
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการ 
(๔) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้สั่งการในระหว่างตรวจ

ราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ผู้ตรวจราชการสั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้
ผู้ตรวจราชการทราบโดยเร็ว 

(๕) ด าเนินการอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ 
 

หมวด ๓ 
การรายงานและการด าเนินการตามผลการตรวจราชการ 

……………………………………….. 
 

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการ
รายงานผลการตรวจราชการ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีผู้ตรวจราชการส า นักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานถึงปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
และในกรณีที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ  ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรี  หรือ               
รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการ หรือก ากับการบริหารราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก ากับดูแลเขตพ้ืนที่เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานถึงปลัดกระทรวง หรือหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจที่รับผิดชอบ และในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ากลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบเห็นว่ามีปัญหาส าคัญ     
ให้สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานถึงอธิบดี และในกรณีที่อธิบดี เห็นว่ามี
ปัญหาส าคัญ ให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มี
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน 

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการต่อรัฐมนตรี  หรือรอง
นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี หรือรอง
นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการรายงานถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจราชการซึ่งจัดท ารายงานที่จะคอยติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และถ้าพ้นหกสิบวันแล้วยังมิได้มีการด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างหนึ่งอย่างใด        
ให้รายงานรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาสั่งการต่อไป 

ส าหรับการรายงานผลการตรวจราชการตามข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม แล้วแต่กรณี พิจารณา ประมวลผล วิเคราะห์ 
และจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาร่วมกัน และน ารายงานเสนอแนะผู้มีอ านาจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๘ ในการตรวจราชการแต่ละครั้ง ถ้าผู้ตรวจราชการพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือ
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมหรือประเทศเป็นส่วนรวม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
หรือแผนงาน ให้รีบจัดท ารายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบใน
เรื่องนั้น เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ตรวจราชการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากผู้ตรวจราชการ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ตรวจราชการยังมิได้รับแจ้งผลการ
ด าเนินการ หรือได้รับแจ้งว่าปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอยู่นอกเหนืออ านาจของหน่วยงานของรัฐนั้น           
ให้ผู้ตรวจราชการรายงานผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐนั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง และในกรณีที่ยังมิได้แก้ไข
ปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร ส าหรับกรณีเป็นรายงานของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการกระทรวงให้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ  หรือกรณีเป็นรายงานของ
ผู้ตรวจราชการกรมให้รายงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ 

ข้อ ๑๙ ในการตรวจราชการ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอค า
วินิจฉัยสั่งการจากผู้มีอ านาจ ให้ผู้ตรวจราชการด าเนินการโดยพลันโดยทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอ่ืน 
และให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย 

ข้อ ๒๐ การรายงานผลการตรวจราชการ ให้จัดท าโดยสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจราชการพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรค โดยจะเสนอแนะแนวทางแก้ไขด้วยก็ได้ 
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ในกรณีที่ได้แนะน าหรือสั่งการด้วยวาจาไว้ให้สรุปค าแนะน าและการสั่งการนั้นไว้ใน
รายงานด้วย 

 
หมวด ๔ 

มาตรฐานในการปฏิบัติหน้าท่ีและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ 
…………………………………….. 

 
ข้อ ๒๑ ผู้ตรวจราชการพึงรวบรวมข้อมูลและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจอย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และท าหน้าที่สอดส่องดูแลงานราชการทั้งที่เป็นของหน่วยงาน
ของรัฐต้นสังกัดของตนและราชการของหน่วยงานของรัฐอ่ืน  ตรวจติดตามงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ในกรณีที่พบเห็นปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในกิจการนั้น
ได้ทราบโดยทันทีด้วย และให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ ผู้ตรวจราชการต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างกันทุกระดับการตรวจราชการ
รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลของส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการแผ่นดิน 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจราชการต้องไม่รับสิ่งของมีค่าหรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้รับการตรวจหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๕ 

สมุดตรวจราชการ 
………………………………… 

 
ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจัดให้มีสมุดตรวจราชการไว้ประจ า  ณ 

ส านักงานหรือที่ท าการ 
หน่วยของรัฐอ่ืนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง จะจัดให้มีสมุดตรวจราชการ

ตามท่ีเห็นสมควรหรือจ าเป็นก็ได้ 
สมุดตรวจราชการอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจ 
(๒) กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยจะระบุเกี่ยวกับสถานที่ งาน หรือโครงการ

ที่ตรวจไว้ด้วยก็ได้ 
(๓) ข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการที่จ าเป็นต้องด าเนินการโดย

รีบด่วน และได้แนะน าหรือสั่งการไว้ด้วยวาจาแล้ว 
(๔) การด าเนินการของผู้รับการตรวจ 
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ข้อ ๒๕ เมื่อผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการที่ส านักงานหรือที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ   
ให้ผู้ตรวจราชการบันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวัน 
เดือน ป ีที่ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ผู้ตรวจราชการไปตรวจราชการเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของรัฐหลายหน่วยและได้บันทึกการตรวจราชการไว้ในสมุดตรวจราชการที่หน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
แล้ว อาจไม่ลงบันทึกรายละเอียดที่ตรวจนั้นในสมุดตรวจราชการเล่มอ่ืนในเขตท้องที่เดียวกันก็ ได้ แต่ต้อง
บันทึกอ้างอิงไว้ในสมุดตรวจราชการของหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนที่ตรวจนั้นด้วย 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้รับการตรวจด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกไว้ในข้อ ๒๕ ในกรณีที่
สามารถด าเนินการได้โดยทันที ให้รีบด าเนินการโดยไม่ชักช้า แล้วบันทึกไว้ในสมุดตรวจราชการ ในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการบันทึกได้ทันทีหรือไม่สามารถด าเนินการได้  ให้บันทึกชี้แจงข้อขัดข้อง 
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในสมุดตรวจราชการ 

ข้อ ๒๗ ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ตรวจราชการได้บันทึกการตรวจราชการในสมุด
ตรวจราชการตามข้อ ๒๕ ให้ผู้รับการตรวจจัดท าส าเนาการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการในสมุดตรวจ
ราชการ และผลการด าเนินการของผู้รับการตรวจเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ในกรณีที่ผู้รับการตรวจหรือกิจกรรมที่ตรวจอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดนอก
กรุงเทพมหานคร ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

…………………………… 
 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานของรัฐใดมีระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของหน่วยงานของตนเป็นการ
เฉพาะและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้ ให้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุงระเบียบตามวรรคหนึ่ง และยังมิได้มีการปรับปรุง
ระเบียบ ให้ผู้ตรวจราชการและผู้รับการตรวจปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๙ สมุดตรวจราชการหรือแบบตรวจราชการที่มีอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้
ต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
(ทักษิณ ชินวัตร) 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที ่๑๒๒ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๘ 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที ่ 1479/๒๕60 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1826/2559  ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ     
เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  

 เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพ่ิมขึ้น รวมถึง  
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 1826/2559 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
 

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

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

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

22. ผู้อ านวยการกอง... 
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22. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ     ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หลักประกันสุขภาพ 
กรรมการ 

24. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบปฐมภูมิ   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และหมอครอบครัว  

กรรมการ 

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

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

กองตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงานส่วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพ่ือให้การตรวจราชการในพ้ืนที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     16    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
                                                   

568 

ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซ้าย 

(นางศิริพร  ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  1674/๒๕60 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.)  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดิน    
ร่วมสมัย  เป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ และการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย  
และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
ขอบเขตการตรวจราชการใน 4 ภารกิจหลัก ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีด้วย   

เพ่ือให้การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4  คณะ ดังนี้ 

คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม  
๒. ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ ก ากับ  

ติดตาม และประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ 
๓. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
๔. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
5. ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ และให้ข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    20    พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

 ลงชื่อ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซ้าย 

(นางศิริพร  ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1674/2560  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

1. นายณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ประธาน 
2. นายไพศาล  ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
3. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 รองประธาน 
4. นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
5. นายยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
6. นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
7. นางสุมาลี  จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
8. นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 กรรมการ 
9. นางจิราภรณ์  อุ่นเสียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 

10. นางสุนันทา  กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
กรมอนามัย   
11. นายนุกูลกิจ  พุกาธร รองผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
12. นายธีรชัย  บุญยะลีพรรณ 

 
รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ กรมอนามัย 

กรรมการ 

13. นายบุญฤทธิ์  สุขรัตน์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

14. นางณฐัวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล รองผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

15. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 

16. นางศรีสุดา ลีละศิธร  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมอนามัย กรรมการ 
17. นางปรียานุช บูรณะภักด ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นางวิมล  บ้านพวน รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุภาาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 
 

20. นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
กรมอนามัย 
 

กรรมการ 

21. นายสุทิน... 
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21. นายสุทิน ปุณฑริกาักดิ์  
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                   
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

กรรมการ 

22. นางสาวพรวิาา  ดาวดวง นักโาชนาการช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

23. นางพรเลภา  บรรหารศุาวาท หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโาชนาการวัยเรียน 
ส านักโาชนาการ กรมอนามัย 

กรรมการ 

24. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์    นักโาชนาการปฏิบัติการ   
ส านักโาชนาการ กรมอนามัย 

กรรมการ 

25. นางกรกมล นิยมศิลป์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมอนามัย กรรมการ 
26. นางกันยา  บุญธรรม ทันตแพทย์ช านาญการ  

ส านักทันตสาธารณสุภ กรมอนามัย 
กรรมการ 
 

27. นางนาาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโาชนาการ กรมอนามัย กรรมการ 
28. นางสาววิาาศรี  สุวรรณผล 

 
นักโาชนาการปฏิบัติการ 
ส านักโาชนาการ กรมอนามัย 

กรรมการ 

29. นายกิตติ  ลาาสมบัติศิริ ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
30. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น  

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุภาาพ กรมอนามัย 

กรรมการ 

31. นางสาวชญาณี  ศรวีรรณ   
 

นักวิชาการสาธารณสุภ  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุภ กรมอนามัย 

กรรมการ 

32. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุภปฏิบัติการ  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุภ กรมอนามัย 

กรรมการ 

33. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์  
 

นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ   
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

34. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย   นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการพิเศษ  
ส านักสุภาาิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย 

กรรมการ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
35. นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ   

 
ผู้อ านวยการส านักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

36. นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์  
 

หัวหน้ากลุ่มคลินิก  
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

37. นางพรพิศ  กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

38. นางสาวกอกุล ใสสกุล 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 
 

กรรมการ 

39. นายพรเทพ... 



                                                                   572 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

39. นายพรเทพ  ล้อมพรหม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

40. นายสุชาติ  เลาบริพัตร ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

41. นางปิยะฉัตร  ปาลานุสรณ์ หัวหน้างานตรวจราชการและนิเทศงาน 
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

42. นายฆณายุทธ  ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

กรมควบคุมโรค  
43. นายนคร เปรมศรี ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
44. นางวัชรี  แก้วนอกเภา นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 

ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

45. นางสาวบวรวรรณ  ดิเรกโาค นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

46. นางผลิน  กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กรรมการ 
47. นายสุภสันต์  จิตติมณี รองผู้อ านวยการส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
48. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้ 

ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

49. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาภ้อมูลวัณโรค 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

50. นายดิเรก  ภ าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
51. นางจุรีพร  คงประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

52. นางสาวสุมนี  วัชรสินธุ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

53. นางเมตตา ค าพิบูลย์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

54. นางสาวอีสตีน่า อุสนุน 
 

นักวิชาการสาธารณสุภปฏิบัติการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

55. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุภเชี่ยวชาญ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

56. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

57. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

58. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ 
 

นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 

กรรมการ 

59. นายปัญณ.์.. 
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59. นายปัญณ์  จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

60. นายชาญยุทธ์ วิหกโต 
 

นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

61. นางสาวณัฐกฤตา  บริบูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

62. นายโสภณ  เอี่ยมศิริถาวร ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป  
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

63. นายอัมภัส  วิเศษโมรา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

64. นางอรนาถ วัฒนวงษ์ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

65. นายสมาน  ฟูตระกูล ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

66. นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง นักวิชาการสาธารสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

67. นางพรทิพย์ เข็มเงิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

68. นางสาวณราวดี ชินราช   
 

นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

69. นางสาวพรทิพย์  ศิริาานุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
70. นางสุจิตรา  บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

71. นางสาวดาริกา  มุสิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

กรมสุขภาพจิต 
72. นางอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุภาาพจิต กรรมการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
73. นางสาวกนกเนตร รัตนจันท 

 
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

74. นายอาทิตย์  พันเดช เาสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโาคด้านผลิตาัณฑ์
สุภาาพในส่วนาูมิาาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

75. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

 กรมการแพทย์... 
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กรมการแพทย์ 
76. นายเกษม เสรีพรเจริญกุล 

 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

กรรมการ 

77. นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

 
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

78. นายธีรพงศ์  ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

79. นายประสิทธิชัย มั่งจิตร รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

80. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

81. นางณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

82. นางสาวพวงผกา มะเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
83. นายยงยศ ธรรมวุฒิ 

 
ผู้อ านวยการส านักงานบริหารยุทธศาสตร์
สุภาาพดีวิถีไทย ส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุภ 

กรรมการ 

84. นางเอ้ือมพร  จันทร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุภช านาญการ 
ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุภาาพดีวิถีไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุภ 

กรรมการ 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
85. นายภูมินทร์  ศลิาพันธ์ รองผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

86. นายสุทัศน์  กองขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

87. นายวสันต์  สุทธิสงวน นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

88. นางสาวภัสรา  สอาด นักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

ฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  
89. นายสราวุฒิ  บุญสุข ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 
90. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการและเลขานุการ 

 91.นางสาวลภัสรดา... 
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91. นางสาวลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและเลขานุการ 

92. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

93. นางศิริเพ็ญ ตลับนาค 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

94. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวฒัน์ 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

95. นางรัตติยา  ฤทธิรงค์ 
 

เลขานุการสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1674/2560  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

1. นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 ประธาน 
2. นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 รองประธาน 
3. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 

กรมการแพทย์   
4. นายกุลพัฒน์  วีรสาร ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 

กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

5. นายภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ   
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

6. นายพันศักดิ์  อัศววงศ์เกษม นายแพทย์ปฏิบัติการ 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรมการแพทย์ 

7. นายสุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

8. นางจุฑาภรณ์  บุญธง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

10. นายวิบูลย์  กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

11. นายสกานต์  บุนนาค นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

12. นายศุภวัชร  บุญกษิดิ์เดช นายแพทย์ช านาญการ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

13. นางสายจินต์  อิสีประดิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
(วัดไร่ขิง)  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

14. นายวรภัทร  วงษ์สวัสดิ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

15. นายอังกูร  ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

16. นางระเบียบ... 



577 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

16. นางระเบียบ  โตแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

17. นายอากาศ  พัฒนเรืองไล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

18. นางอ าไพพร  ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

19. นางสาวศิวาพร  สังรวม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการแพทย์   กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

20. นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

21. นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

22. นางปฐมพร  ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

23. ดร.ศุลีพร  แสงกระจ่าง รองผู้อ านวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

24. นายประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

25. นายธงธน  เพ่ิมบถศรี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายเกษม  เสรีพรเจริญกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

27. นายสมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

28. นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน 
ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

29. นายพจน์  อินทลาภาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลราชวิถี  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

30. นายรัฐภูมิ  ชามพูนท นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
โรงพยาบาลพิษณุโลก   

กรรมการ 

31. นายณรงค์  อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
32. นางนฤมล  สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

    33. นายรัฐพงษ.์.. 
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33. นายรัฐพงษ์  บุรีวงษ์ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

กรรมการ 

34. นายชาติชาย  คล้ายสุบรรณ นายแพทย์ช านาญการ 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 

กรรมการ 

35. นางนริศรา  แย้มทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ ส านักวิชาการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

กรมสุขภาพจิต   
36. นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ 

 
ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

37. นางพรทิพย์  ด ารงปัทมา 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

กรมควบคุมโรค   
38. นางผลิน  กมลวัทน์ 

 
ผู้อ านวยการส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค กรรมการ 

39. นายสุขสันต์  จิตติมณี 
 

รองผู้อ านวยการส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค กรรมการ 

40. นายอรรถกร  จันทร์มาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและจัดการความรู้ 
ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

41. นางสาววิลาวรรณ  สมทรง หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและพัฒนาข้อมูลวัณโรค 
ส านักวัณโรค  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

42. นายดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ 
43. นางจุรีพร  คงประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

44. นางสุมนี  วัชรสินธุ ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

45. นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

46. นางสาวณัฐธิวรรณ  พันธ์มุง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

47. นางสาวพรทิพย์  ศิริภานุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
48. นางสุจิตรา  บัวแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

49. นางสาวดาริกา  มุสิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
50. นายสรรพงษ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

51. นางสาวอัญชลี... 
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51. นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

52. นายสมศักดิ์ กรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
53. นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์ (รก.) ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการ 

54. นางสาวณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

55. นายอาทิตย์ พันเดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

56. นางนภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช เภสัชกรช านาญการ ส านักยา 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

57. นายธนศักดิ์ ประเสริฐสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
58. นางสาวนภวรรณ  เจนใจ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

กรมอนามัย 
59. นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กรรมการ 
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
60. นายธีรพงศ์  ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

61. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

62. นางณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

63. นางสาวไพร า  บุญญฤทธิ์ เภสัชกรช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

64. นางณัฎฐิณา  รังสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

65. นางสาวพวงผกา... 
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65. นางสาวพวงผกา มะเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

66. นางสมสินี  เกษมศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

67. นายจารุวัฒน์  บุษราคัมรุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

68. นายพิพัฒ  เคลือบวัง รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 

กรรมการ 

69. นายสุธิต  คุณประดิษฐ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน 

กรรมการ 

ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
70. นางดวงดาว   ศรียากูล รองผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูม ิ

และคลินิกหมอครอบครัว 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
71. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 

กองตรวจราชการ 
กรรมการและเลขานุการ 

72. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

73. นางโกสุม  สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

74. นางอรธนัท นิลวัตร 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1674/2560  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
 

1. นายพิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 ประธาน 
2. นายบุญชัย  ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
4. นายสุเทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 
5. นายชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
6. นายประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 รองประธาน 
7. นายสมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
8. นายกิตติ  กรรภิรมย์   สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 รองประธาน 
9. นายอภิชาติ  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 

10. นายอิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
11. นางสาวปนิตา  ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
12. นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 
13. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
14. นางภารณี  วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 กรรมการ 
15. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
16. นายถาวร  สกุลพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
17. นายพงศธร  พอกเพ่ิมดี 

 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

18. พญ.มานิตา  พรรณวดี 
 

รองผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

19. นางณิชากร  ศิริกนกวิไล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

20. นางสาวดารณี  คัมภีระ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

21. นางสาวสุกัลยา  คงสวัสดิ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
  

กรรมการ 

22. นางสาวสุมาภรณ์... 



                                                         582 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

22. นางสาวสุมาภรณ์  แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

23. นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

24. นางธิติภัทร คูหา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

25. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
26. นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กรรมการ 

27. นางฐิตาภรณ์  จันทร์สูตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

28. นางสาวเปรมฤทัย  เครือเรือน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

29. นางสาวสุดใจ  จันทร์เลื่อน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข  
30. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
31. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข 

กรรมการ 

กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
32. นายธีรพงศ์  ตุนาค ผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กรรมการ 

33. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

34. นางณปภัช  นฤคนธ์ รองผู้อ านวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     

กรรมการ 

35. นางสาวไพทิพย์... 
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35. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

36. นางสาวพวงผกา  มะเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
37. นางสาววรกมล  อยู่นาค นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

38. นางสาวกาญจน์นภา   แก้วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

39. นางสาวกนกพร  ปากช านิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

40. นายสิทธิชัย  ภักดีเตล็บ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
41. นางภารวี แก้วพันนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กรรมการ 

42. นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

43. นางสาวอังคณางค์  หัวเมืองวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

44. นายอภิรัฐ  ดีทองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

45. น.ส.กฤติกา ทรีย์มาติพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
46. นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา ผู้อ านวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

47. นางน้ าค้าง... 
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47. นางน้ าค้าง บวรกุลวัฒน์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

48. นางอุทัย เกษรา เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

กองบริหารการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
49. นางอมรรัตน์  พีระพล ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
กรรมการ 

50. นางพจอาภา  ธนาบุญพัส นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
กองบริหารงานคลัง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรรมการ 

กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
51. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 

กองตรวจราชการ 
กรรมการและเลขานุการ 

52. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

54. นายกานต์  การะนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

55. นางปาริฉัตร  ตันติยวรงค์ 
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

56. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

57. นายบรรเจิด  ทิงเหม 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

58. นางสาวธัญชนก  เหลืองทองอร่าม 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1674/2560  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (คกต.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ 4 : การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 

1. นายศภุกิจ  ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ประธาน 
2. นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 รองประธาน 
3. นายสุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-13 กรรมการ 
6. นายดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

7. นางนงนุช  ตันติธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

8. นายไผท  สิงห์ค า นายแพทย์ช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

9. นายปัญณ์  จันทร์พาณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

10. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
11. นางสาวพรสุดา  ค าเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

12. นางสาวนิตยา  คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

13. นางลักษณา  ว่องประทานพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายพีระพล  กล้าหาญ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองตรวจราชการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส ำเนำคู่ฉบับ 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่  1634/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 

ด้วยการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขด าเนินภายใต้บริบทการบริหารราชการ
แผ่นดินร่วมสมัย  มุ่งเน้นให้การปฏิบัติราชการและการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย 
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดการตรวจราชการที่สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และสามารถแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน จึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อตาม
เอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
2. ติดตามข้อมูลผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  และวิเคราะห์สถานการณ์ 

ความเสี่ยง หรือประเด็นส าคัญที่ควรก ากับ ติดตาม ก่อนลงตรวจราชการในพ้ืนที่ 
3. ร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ได้รับมอบหมาย   ตามที่มีกรณี

จ าเป็น โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีประเด็นปัญหาหรือมีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่จ าเป็นต้องนิเทศ ติดตาม ในพ้ืนที่ 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศงาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามขอบเขต

ภารกิจของกรม/ส านัก และตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ด า เนินงานใน พ้ืนที่  และให้ ข้ อเสนอแนะเพ่ือการแก้ ไขปรั บปรุ งและพัฒนางาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย  

6. รายงานผลการตรวจราชการต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละรอบ หากกรณีพบปัญหาส าคัญเร่งด่วนให้รายงานทันที เพ่ือเป็น
การป้องปราม แก้ไขปัญหา หรือให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที   

7. ประสานการด าเนินการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม  

8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข        
หรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมอบหมาย   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    13   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 
                                              
 
 
 
  

ลงช่ือ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปฏิบัติราชการแทนปลดักระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ รายชือ่ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://203.157.240.30/bie/home 

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซ้าย 

(นางศิริพร  ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

http://203.157.240.30/bie/home
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รายชื่อบุคลากรที่เขตสุขภาพมอบหมายให้ท าหน้าที่ตรวจราชการ ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 1634/2560  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองตรวจราชการ http://203.157.240.30/bie/home 

 

http://203.157.240.30/bie/home


 

ท ำเนียบผู้ประสำน 



    ณ วันที ่9 ตค.60
ชือ่-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์        

(ห้อง 2501)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่2

0-2590-1591 
0-2590-1601

0-2590-1690 081-3793039 konc62@yahoo.com

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

(ห้อง 2406)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่11

0-2590-1462 0-2590-8534 081-4764288 matsurat@gmail.com

นพ. ไพศาล ดัน่คุ้ม      
(ห้อง 2515 )

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่9

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9910166 paisarnpom@gmail.com

เขตสุขภาพที ่1 (8 จังหวัด) : สธ 0205.011
เขต 16 เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 
เขต 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน

นพ. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่1

0-2590-1488 0-2591-8532 081-7985544 drthong@gmail.com

นพ. ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
(ห้อง 2404)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่1

0-2590-1228 0-2590-1431 081-9612312 paisal001@hotmail.com

นาย ผดุชชัย  เคียนทอง  
(ห้อง 2509)

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่1

0-2590-1597 0-2590-1431 084-
0952073
081-7857399

pdckt2501@hotmail.com

นาย ชาลี  เอ่ียมมา หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่1

0-2590-2475 0-2590-2468 061-3955353 aiamma@hotmail.co.th

เขตสุขภาพที ่2 (5 จังหวัด) : สธ 0205.021
เขต 17 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์        
(ห้อง 2503)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่2

0-2590-1601 0-2591-8527 081-3793039 konc62@yahoo.com

นพ. ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
(ห้อง 2504)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่2

0-2590-1600 0-2590-1690 081-9528145 chaiynan@yahoo.com

นส. พินทุสร เหมพิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่2

055-252052
 ต่อ 361

055-248658 089-8876188 yolk@health.moph.go.th

นาย สุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่2

0-2590-1601 0-2591-8527 081-6466620 surut_moph@hotmail.com

เขตสุขภาพที ่3 (5 จังหวัด) : สธ 0205.031
เขต 2  ชัยนาท  
เขต 18 ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี

นพ. บุญชัย ธีระกาญจน์    
(ห้อง 2415)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที ่3

0-2590-1467 0-2590-1431 089-8561767 boonchai65@gmail.com

นพ. สวัสดิ ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่3

นส. ปนิตา ธีรสฤษกุล ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่3

056-334426 056-334426 084-8744091 dhpanita62@gmail.com

นส. ฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่3

0-2590-2461 0-2590-2468 084-3883041 tapanapon11@gmail.com

ท าเนียบส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
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    ณ วันที ่9 ตค.60
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ท าเนียบส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที ่4 (8 จังหวัด) : สธ 0205.041
เขต 1 นนทบุรี  ปทุมธานี  อยธุยา สระบุรี
เขต 2 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก

นพ. สุระ วิเศษศักดิ ์    
(ห้อง 2503)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่4

0-2590-1607 0-2591-8530 090-2627007 wisedsak2@gmail.com

นพ. สมยศ ศรีจารนัย   
(ห้อง 2409)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่4

0-2950-1470 0-2590-1431 089-9364797 ssrijaranai@gmail.com

นส. อังคณา จรรยากุลวงศ์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่4

036-230929 036-230930 081-4222298 j_aeww@hotmail.com

นาย อติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่4

0-2590-1952 0-25901020 081-3643341 atichat19@gmail.com

เขตสุขภาพที ่5 (8 จังหวัด) : สธ 0205.051
เขต 4 กาญจนบุรี นครปฐม  ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขต 5 ประจวบคีรีขันธ ์เพชรบุรี  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  

นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
(ห้อง 2506)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่5

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com

นพ. กิตติ กรรภิรมย์
(ห้อง 2508)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่5

0-2590-1582 0-2590-1690 090-1069466 kittisny@gmail.com

นาง จารุภา จ านงศักดิ์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่5

032-323014 032-323015 081-
7452564,  
084-8744095

jarupa2010@gmail.com

นาง อมรรัตน์  ลิม้จิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่5

0-2590-2464 0-25902468 062-8246415 jubsuphan@gmail.com

เขตสุขภาพที ่6 (8 จังหวัด) : สธ 0205.061
เขต 3 ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี สระแก้ว   สมุทรปราการ
เขต 9 จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

นพ. สุเทพ เพชรมาก   
(ห้อง 2405)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่6

0-2590-1487 0-2591-8529 081-8771744 sunbs22@gmail.com

นพ. อภิชาติ รอดสม     
(ห้อง 2513)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่6

0-2590-1596 
0-2590-1603

0-2590-1690 089-9366188 aphichatrodsom@yahoo.com

นาง ภารณี วสุเสถียร ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่6

038-275428 038-275428 092-8946544 Paranee.w@gmail.com

นาย วิวัฒน์  ชอบดี หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่6

0-2590-1488 0-2591-8532 081-2952175 wichmm@gmail.com

เขตสุขภาพที ่7 (4 จังหวัด) : สธ 0205.071
เขต 12 กาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด

นพ. ณรงค์ สายวงศ์          
(ห้อง 2402)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่7

0-2590-1466 0-2591-8532 081-5449521 tung4ever2001@yahoo.com

พญ. อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่7

0-2590-1609 0-2590-1690
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    ณ วันที ่9 ตค.60
ชือ่-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail

ท าเนียบส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

นาง สุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่7

043-234665 043-234665 081-9777638 sumalee0657@gmail.com

นส. ลภัสรดา  สระดอกบัว หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ 
เขตสุขภาพที ่7

084-8630968 laphatrada.14@gmail.com

เขตสุขภาพที ่8 (7 จังหวัด) : สธ 0205.081
เขต 10 บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู  อุดรธานี
เขต 11 นครพนม สกลนคร

นพ. ชาญวิทย์ ทระเทพ  
(ห้อง 2401)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่8

0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 089-6092250 chanvitt@gmail.com

นพ. อิทธิพล  สูงแข็ง     
(ห้อง 2514)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่8

0-2590-1609 0-2590-1690 081-9642521 ittnko@gmail.com

นาง สิริพรรณ โชติกมาศ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่8

085-6676333 krarok@hotmail.com

นาง ปาริฉัตร  ตันติยวรงค์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่8

0-2590-1474 
0-2590-1592

0-2590-1496 084-5547770 tanuan4@gmail.com

เขตสุขภาพที ่9 (4 จังหวัด) : สธ 0205.091  

เขต 14 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์
นพ. ไพศาล ดัน่คุ้ม      

(ห้อง 2515 )
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่9

0-2590-1610 0-2590-8534 081-9910166 paisarnpom@gmail.com

นพ. ยุทธนา  พูนพานิช
(ห้อง 2410)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่9

0-2590-1471 0-2590-1431 081-
3788809,  
0814804504

yuttanapee@yahoo.com

นาง จุฑารัตน์  มากคงแก้ว ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่9

086-8977640 poo1965@hotmail.com

นาง พรอนันต์  กิตติมัน่คง หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่9

044-244089 044-245188 092-9966563 bonita2546@hotmail.com

เขตสุขภาพที ่10 (5 จังหวัด) : สธ 0205.101
เขต 11 มุกดาหาร 
เขต 13 ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ

นพ. ประพนธ์ ตัง้ศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่10

0-2590-1587 0-2591-1475 081-2905858 prapondr@yahoo.com

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่10

0-2590-1598 0-2590-1431

นาย ถาวร  สกุลพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่10

thaworn@hisro.or.th

นาง กองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่10

0-2590-2463 0-2590-2468 084-8744090 kongmanee@hotmail.com
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    ณ วันที ่9 ตค.60
ชือ่-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail

ท าเนียบส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เขตสุขภาพที ่11 (7 จังหวัด) : สธ 0205.111
เขต 6 ชุมพร นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี
เขต 7 กระบี ่พังงา ภูเก็ต ระนอง

นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
(ห้อง 2406)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่11

0-2590-1462 0-2590-8534 081-4764288 matsurat@gmail.com

นพ. เจษฎา  ฉายคุณรัฐ
(ห้อง 2505)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่11

0-2590-1608 089-9739936 jc72012@gmail.com

นาง จิราภรณ์ อุ่นเสียม ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่11

077-284107 077-288032 081-
7194831
084-8744097

potthong.j@gmail.com,
aunseam_j@hotmail.com

นาง ศิริเพ็ญ  ตลับนาค หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่11

0-2590-2465 0-2590-2468 089-4744916 pen.ta@hotmail.com

เขตสุขภาพที ่12 (7 จังหวัด) : สธ 0205.121
เขต 6 พัทลุง
เขต 7 ตรัง
เขต 8 นราธวิาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

นพ. เจษฎา  ฉายคุณรัฐ
(ห้อง 2505)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เขตสุขภาพที ่12

0-2590-1583 0-2590-1690 089-9739936 Jc72012@hotmail.
com,Jc72012@gmail.com

นพ. ยอร์น จิระนคร
(ห้อง 2408)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่12

0-2590-1479 0-2590-1431 081-9902710 pnho001@yahoo.com

นาง สุนันทา กาญจนพงศ์ ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่12

074-323431 074-323285 081-5356272 trayanan12@gmail.com

ภก. ประเวศ หมีดเส็น ปฏิบัติหน้าทีผู้่ช่วยผู้ตรวจ
ราชการ เขตสุขภาพที ่12

074-441373 074-441373 089-2940505 praves72@hotmail.com

นส. ศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่12

0-2590-2466 0-2590-2468 081-9287269 srakngarn@gmail.com

เขตสุขภาพที ่13 : สธ 0205.131
กรุงเทพมหานคร

นพ. พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
(ห้อง 2506)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เขตสุขภาพที ่13

0-2950-1589 0-2590-1690 081-8837601 Drpisitnan@gmail.com

นพ. กิตติ กรรภิรมย์
(ห้อง 2508)

สาธารณสุขนิเทศก์ 
เขตสุขภาพที ่13

0-2590-1582 0-2590-1690 090-1069466 kittisny@gmail.com

นาง แสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์ หัวหน้ากลุม่ตรวจราชการ
เขตสุขภาพที ่13

0-2590-1954 0-2590-1891 092-2460553 sritavong@yahoo.com
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ณ วันที่ 9 ตค.60
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ e-mail

ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ

นพ. สุภโชค เวชภณัฑ์เภสัช ผอก.กองตรวจราชการ 0-2590-1953 
 

0-2590-1953 089-6690809 suppachok@me.com

รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ

นาย สันติ  ศิริโกมล รอง ผอก.กองตรวจ
ราชการ

0-2590-1958 0-2590-1958 084-8744081 sirikomol2500@gmail.co
m

กลุ่มอ านวยการ (สธ 0205.14 : อักษรย่อ อน. :  โทรสาร 0-2590-1891)
นาง อุบลวรรณ การสมเจตน์ หวัหน้ากลุ่มอ านวยการ 0-2590-1473 0-2590-1891 081-9999010 kansomjettt@gmail.com

กลุ่มยุทธศาสตร ์(สธ 0205.15 : อักษรย่อ    : โทรสาร 0-2590-1697)
นส. นวลภรณ์ เฉยรอด หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 0-2591-8533 0-2590-1697 081-9184790  t_naul@yahoo.com

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ (สธ 0205.16 : อักษรย่อ ตร. : โทรสาร 0-2590-1020)
นาง ลักษณา วอ่งประทานพร หวัหน้ากลุ่มพฒันา

ระบบตรวจราชการ
0-2590-2467 0-2590-2468 084-8744096 Luxanaa9@gmail.com

 
กลุ่มประเมินผล (สธ 0205.17 : อักษรย่อ ปม. : โทรสาร 0-2590-1482)

นาง สุนีย์ สวา่งศรี  หวัหน้ากลุ่มประเมินผล 0-2590-1482 0-2590-1891 084-3882659 suneehealth@gmail.com

กลุ่มรบัเรือ่งรอ้งเรยีน (สธ 0205.18 : อักษรย่อ รร. : โทรสาร 0-2590-1584)
นาง วชัราพร   เหน็ใจชน หวัหน้ากลุ่มรับเร่ือง

ร้องเรียน

0-2590-1593
0-2590-1584

0-2590-1584 086-
5483977
092-2460556

nongv@health.moph.go.th  

ท าเนียบกองตรวจราชการ
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะที่ปรึกษา 

1. นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 

2. นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 

3. นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 

4. นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
5. นพ.บุญชัย  ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 
6. นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 
7. นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5,13 
8. นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 
9. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 

10. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 
11. นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 
12. นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 
13. นายแพทย์ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 
14. นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 
15. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 
16. นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5,13 
17. นายแพทย์อภิชาต  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 
18. แพทย์หญิงอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 
19. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 
20. นายแพทย์ยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 
21. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
22. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คณะผู้จัดท า 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2. คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คกต.) คณะที่ 1-4 
3. ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
4. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู้อ านวยการกองตรวจราชการ 
5. นางสาวนวลภรณ์  เฉยรอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
6. นางสุนีย์  สว่างศรี หัวหน้ากลุ่มประเมินผล 
7. นางอุบลวรรณ  การสมเจตน์ หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
8. นางวัชราพร  เห็นใจชน หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
9. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 

10. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
11. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
12. นายอติชาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 
13. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
14. นายวิวัฒน์  ชอบดี หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
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