
 Template ตัวช้ีวัดกรมอนามัย ระดับกระทรวง  
ประเภทตัวชี้วัด 1) แผนยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มสตรีและวัยเด็ก 
ตัวช้ีวัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย 
ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอดและ 

หลังคลอด 42 วันหลังคลอด ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด 
จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแล
รักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้ อมูลการแจ้ งตายจากฐานข้อมู ลการตายทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล 1.  ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด 
      ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล 1. จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 2. ส ารวจทุก 5 ปี 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 อัตราส่วนการตาย

มารดาต่อการเกิดมี
ชีพ 100,000 คน 

48.0 
 

36.7 
(WHO) 

 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน 
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ 

แสนคน 
 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง น าข้อมูลฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์และข้อมูลจากฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้มน ามา
ตรวจสอบจ านวนการตาย ความถกูต้องของข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข    ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย    
    โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761   โทรสาร : 02-590-4427  
   Email: wutmd39ju@hotmail.com,  
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน     ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย    
    โทรศัพท์ : 02-590-4425      



ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง (ทะเบียนราษฎร์ + 43 แฟ้ม) 
2. กรมอนามัย (ตรวจสอบจัดท าข้อมูล) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน     ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
โทรศัพท์ : 02-590-4425  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด 2.  ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ค านิยาม เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กอายุ 0–5 ปี ที่ได้รับการสุ่มประเมินพัฒนาการ โดย

ใช้เครื่องมือ Denver II และมีพัฒนาการปกติ  
Denver II หมายถึง แบบทดสอบพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ใช้คัดกรอง       
เด็กทั่วไปที่ไม่มีอาการผิดปกติ (Screening) และด าเนินการทดสอบอย่างเป็นระบบจาก
พฤติกรรมพัฒนาการตามอายุของเด็กใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง, 
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและปรับตัว, ด้านภาษา และด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
(นิตยา คชภักดี และอรพินท์ เหล่าสุวรรณพงษ์, 2542) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน กลุ่มละ 10 คน  
สถานบริการฯ ที่สุ่มประเมินเด็ก คือ รพช.,รพท., รพศ.และรพ.สส. สังกัดกรมอนามัยและ
ศูนย์เด็กเล็ก ท าการสุ่มประเมินปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  มีนาคม และ ครั้งที่ 2 กันยายน โดย
สุ่มประเมินเด็กที่เข้ามารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดีตามล าดับจนครบเป้าหมาย  กลุ่ม
อายุละ 10 คนแล้วหยุด ส่วนกลุ่มอายุ 30 เดือน ให้ไปท าการประเมินเด็ก ณ ศูนย์  เด็กเล็ก
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานบริการฯ นั้นๆ 
ผู้ประเมิน คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการหลักสูตรเร่งรัด หรือผู้ที่ผ่าน             
การอบรมการประเมินพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ Denver II 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 85 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์เด็กเล็ก 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ส ารวจโดยสุ่มประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน กลุ่มอายุละ 10 คน 

   ณ คลินิกสุขภาพเด็กดีและศูนย์เด็กเล็ก แล้วส่งแบบรายงานทาง  
   E-mail: saiyairakhospital@hotmail.com / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / 
   ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
2. ผู้ประเมิน คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมนักส่งเสริมพัฒนาการหลักสูตรเร่งรัด หรือผู้ที่ผ่าน 
   การอบรมการประเมินพัฒนาการเด็กโดยเครื่องมือ Denver II 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย 1-12/ กรมอนามัย 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์  

      และมีพัฒนาการปกติในช่วงเวลาที่ก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ 

      ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง (สุ่มตรวจครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม /สุ่มตรวจครั้งที่ 2 เดือนกันยายน) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ 67.7 - 72.5  



เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 

 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 

 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายทุก 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการหลักสูตรเร่งรัดประจ าโรงพยาบาล 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข        
    โทรศัพท์ 02-590-4417 , 081-908-1761    โทรสาร : 02-590-4427 
    Email: wutmd39ju@hotmail.com 
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร       
   โทรศัพท์ 02-590-4426            โทรสาร : 02-590-4427  
    Email: jin_pattana@yahoo.com 
   ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมนามัย      

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล  
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร    
โทรศัพท์ : 02-590-4426     Email: jin_pattana@yahoo.com    
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  

 
 

 
 
 



ตัวช้ีวัด 3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
ค านิยาม 1. เด็กนักเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 14 ปี 

   (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 5 ปี – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
   ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถงึ น้ าหนักของเด็กเมื่อเทียบกับมาตรฐานท่ีส่วนสูงเดียวกันอ่านผล      
   ได้ที่จุดเริม่อ้วน (ตั้งแต่ + 2 S.D. ถึง + 3 S.D.) และอ้วน (ตั้งแต่ + 3 S.D. ขึ้นไป) โดยใช้กราฟ 
   เกณฑ์อ้างอิงการเจรญิเติบโต ของกรมอนามัย ปี 2542 
2. โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือ โรงเรียน 
   ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)        
   สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่ โรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (อปท.) และสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 

เกณฑ์เป้าหมาย 1. ภายในปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 10 
2. ภาวะเริม่อ้วนและอ้วนลดลง รอ้ยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม (เฉพาะพื้นท่ีที่มีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วน น้อยกว่าร้อยละ 10 ทุกระดับ) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 5-14 ปี  ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาทุกสังกัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แฟ้ม Nutrition จากระบบการจดัเกบ็และจัดส่งข้อมลูตามโครงสรา้งมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ สนย. 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์
1. เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะเริม่อ้วนและอ้วนของนักเรียนอายุ 5–14 ปี ระดับประเทศ 
2. เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนควบคุมป้องกันและแกไ้ขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็ก 
   นักเรียนอายุ 5 – 14 ปี ไม่ให้เปน็ปัญหาสาธารณสุขระดับประเทศ 

รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ท่ีมีภาวะเริ่มอ้วน + อ้วน 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กอายุ 5-14 ปี ท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม และธันวาคม) วิเคราะห์และสรุปผล  

โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : 
ภาคเรยีนที่ 1 ระยะเวลาของการน าเข้าข้อมูล 3 เดือน  (พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.)  
ภาคเรยีนที่ 2 ระยะเวลาของการน าเข้าข้อมูล 3 เดือน  ( ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

17.0 (2555) ร้อยละ - 8.8 9.5  
  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน รอบ 15 เดือน 
ขั้นตอนท่ี 1-2 ขั้นตอนท่ี 3-7 ขั้นตอนท่ี 8(8.1), 9 ขั้นตอนท่ี 9 ขั้นตอนท่ี8(8.2) 

 

วิธีการประเมินผล :  วิธีการประเมินผล :  
ขั้นตอนท่ี 1. จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนระดับเขตและ 
               จังหวัด  
ขั้นตอนท่ี 2. จัดท าแผนควบคุมปอ้งกันและแก้ไขปัญหาภาวะเริม่อ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนระดับ 
               เขตและจังหวัด  
ขั้นตอนท่ี 3. จัดท าข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับเขต จังหวดั และท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเป็น 
               นโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน 



ขั้นตอนท่ี 4. จังหวัดคัดกรองนักเรยีนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนและนักเรียนท่ีเริ่มอ้วนและอ้วนที่มี            
                   โรคประจ าตัว ส่งต่อ รพ.สต.(คลินิก DPAC) หรือสถานบริการสาธารณสุข 

ขั้นตอนท่ี 5. จงัหวัดมีการสนับสนนุคู่มือการด าเนินงานเพื่อลดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนให้กับโรงเรียน 
                เป้าหมาย 

ขั้นตอนท่ี 6. จังหวัดมีรายงานการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับบุคลากรที่เกีย่วข้องในโรงเรียน 
              ด้านการจัดการอาหารโภชนาการ และการออกก าลังกาย เพื่อลดภาวะเริม่อ้วนและอ้วน 
ขั้นตอนท่ี 7. จังหวัดมรีายงานจ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดบั(ทองแดง เงิน ทอง เพชร) ท่ี     
               ผ่านองค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย และองค์ประกอบท่ี 8 การ   
               ออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 
ขัน้ตอนท่ี 8. ระบบติดตามและรายงานผลเฝ้าระวังภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนระดับ 
                จังหวัดและเครือข่ายบริการ 
  8.1 รายงานรอบที่ 1 โดยน าเข้าขอ้มูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.            
                     ในภาคเรียนท่ี 1และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย.ในเดือนกรกฎาคม 
  8.2 รายงานรอบที่ 2 โดยน าเข้าขอ้มูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.              
                     ในภาคเรียนที ่2และส่งสรุปผลภาวะโภชนาการมายัง สนย.ในเดือนธันวาคม 

ขั้นตอนท่ี 9. จังหวัดมีรายงานการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับเด็กนักเรียนทีม่ีภาวะเริ่ม 
                อ้วนและอ้วน  
หมายเหตุ : การช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน จะเริ่มต้นใน     

ภาคเรียนที่ 1 ช่วงระหว่างเดือน พ.ค. - มิ.ย. และภาคเรียนที่ 2 ช่วงระหว่างเดือน ต.ค.- พ.ย. จึงมี
ความจ าเป็นจะต้องเพิ่มการตรวจประเมิน  เป็นรอบ 15 เดือน ในขั้นตอนที่ 7 (7.2) เนื่องจาก
ปีงบประมาณและปีการศึกษา ระยะเวลาไม่ตรงกับไตรมาสของการตรวจประเมิน ซึ่งการประเมิน
สถานการณ์ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ ในระดับจังหวัดจ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลทั้ง 
2 ภาคเรียนเปรียบเทียบ 

เอกสารสนับสนุน :  1.คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน 
2.แนวทางการจัดค่ายลดน้ าหนักกนิพอดีไม่มีอ้วน 
3.หนังสืออยากผอม...มาลองท าดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”ส าหรบัเด็กวัยเรยีนและวยัใส 
4.คู่มือพ่อแม่ “จ้ าม่ าน่ารัก...ลูกรักอันตราย” 
5.แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน 
6.หนังสือการ์ตูนกินพอดไีม่มีอ้วน 
7.หนังสือผักผลไม้สรีุ้ง 
8.แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน 
9.แผ่นพับผักผลไม้สรีุ้ง 
10.แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดไีม่มีอ้วน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสาน งานตัวช้ีวัด 

1. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร  
E-mail : saipin.c@anamai.mail.go.th  
โทรศัพทส์ านักงาน : 02 590 4329 โทรศัพท์มือถือ 083-017-9638 
โทรสาร : 02-590-4339 
2. นางสาวพรวิภา ดาวดวง   
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-4334 โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020 
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 



ผู้รายงานผลการด าเนินงาน นางสาวพรวิภา ดาวดวง   
โทรศัพท์ส านักงาน : 02-590-4334 โทรศัพท์มือถือ : 081-611-5020 
โทรสาร : 02-590-4339 
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

 

ผู้บันทึกข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด  4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ค านิยาม เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี  
การจมน้ า หมายถึง การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ  
    กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทีเ่สียชีวิตจากการจมน้ า 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปีของเด็ก อายุต่ ากว่า 15 ปี 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 
2555 2556 2557 

7.6 อัตราต่อประชากร
แสนคน 

8.4 7.6 - 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลาง ให้คะแนนโดยดูจากอัตราตายจากการจมน้ าในปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา >7.4 >7.1 - 7.4 >6.8 - 7.1 >6.5 - 6.8 <6.5  

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ า ปี 2555-2556 ของส านักโรคไม่ติดต่อ 
2. แนวทางการด าเนินงานป้องกันการจมน้ าในชุมชน 
3. สื่อเผยแพร่ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทัศน์) ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ า ของ

ส านักโรคไม่ติดต่อ, กรมอนามัย และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ website ของส านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02-590 3967, 089-21881589  
email: jew_suchada@hotmail.com 

mailto:jew_suchada@hotmail.com


2.  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02-590 3967, 089-130 3519  
email: som_atat@yahoo.com 

3.  ดร.สุพิชชา  วงค์จันทร์ 
     กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

โทร. 02-590 4413, 086-332 3600  
email: supitchawongchan15@gmail.com      

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1. กรมอนามัย 
2. กรมควบคุมโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:som_atat@yahoo.com
mailto:supitchawongchan15@gmail.com


ตัวช้ีวัด 5. อัตราการคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน(ภายในปี 2561) 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดมีชีพในระหว่างปทีี่ท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดและท าการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎร์  
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยมารดาอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)   
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จ านวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000 
ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล/ทุก 1 ปี 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน        
(จากส านักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์) จังหวัดไม่
ต้องจัดท ำ 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

อัตราการ
คลอดโดย
มารดาอายุ 
15-19 ปี 

อัตราการ
คลอดโดย
มารดาอายุ 
15-19 ปี 

53.8 51.2  

 
เกณฑ์การประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส (เป็นการวัด Impact ประชากรกลางปีของ
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง) 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง

อายุ 15-19 ปี  1,000 คน 
 

วิธีการประเมินผล :  เป็นการวัด Impact ประชากรกลางปีของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02-590-4163 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02-590-4163 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและ
รายงานผล/ทุก 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอ่ียมคง    โทร 0 2590 4167  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 

ตัวช้ีวัด 9. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
ค านิยาม ผู้สูงอาย ุหมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง  
1. พฤติกรรมการออกก าลังกาย อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 วัน ครั้งละ 15 – 30 นาท ี
2. รับประทานผักสด  ผลไม้สด เป็นประจ า 
3. ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 

 



4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น 
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า  

เป็นต้น 
หมายเหตุ:  

1. ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่        
พึงประสงค์ 

2. อ้างอิงดัชนีวัดที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1 พ.ศ.2552 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 30 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคน (ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สุ่มประเมินตามระเบียบวิธีวิจัยโดยพื้นที่ 

2. การส ารวจโดยส่วนกลาง 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมด   
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง , กรมอนามัย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ - 26.0 - 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 30 
 

วิธีการประเมินผล :  - สุ่มประเมินตามระเบียบวิธีวิจัยโดยพื้นที่ 
- การส ารวจโดยส่วนกลาง 
- เทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัด 

เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือแนวทางการประเมิน (สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เล่มสีฟ้า  
  กระทรวงสาธารณสุข) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์เอกชัย   เพียรศรีวัชรา  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข 
   ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ   
   โทรศัพทท์ี่ท างาน 02 590 4503 โทรศัพท์มือถือ 081 600 8543   
   โทรสาร  02 590 4500   
    E – mail : ekachai.p@anamai.mail.go.th , ekachaipien@hotmail.com 
2. นางวิมล   บ้านพวน     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทรศัพท์ที่ท างาน 02 590 4508    โทรศัพท์มือถือ 081 444 2864   



 โทรสาร  02 590 4500 E – mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
   ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

    นางวิมล   บ้านพวน     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02  590  4508   โทรศัพท์มือถือ 081 444 2864   

     โทรสาร  02  590  4500 E–mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
     ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

    นางวิมล   บ้านพวน     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์ที่ท างาน 02  590  4508   โทรศัพท์มือถือ 081 444 2864   

   โทรสาร  02  590  4500 E – mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
      ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรมอนามัย 

 
 
 



ตัวช้ีวัด 17. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ค านิยาม 1. ระบบฐานข้อมูลคือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก
แหล่งต่างๆ โดยเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ที่เชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง 
เขตสุขภาพและจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  คือ  รายงานที่รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี รวมทั้ง
ประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่มีความส าคัญและเป็นที่สนใจของ
ประชาชนรวมทั้งการคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงาน 
3. ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคือ การมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
ตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน ามา
วิเคราะห์ เผยแพร่รวมทั้งน าผลไปใช้แก้ไขปัญหา 
โดยประเด็นงานส าคัญที่เน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย
ทั่วไป ตลาดนัด น้ าบริโภค  ตู้น้ าหยอดเหรียญ โรงน้ าแข็ง มาตรการทางกฎหมาย
สาธารณสุข และพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ที่มีมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ
ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นส าคัญ      

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบฐานข้อมูล กรมอนามัยจัดท า National Survey โดยสุ่มส ารวจเก็บข้อมูล

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในรายประเด็น จากอปท. และ สสจ. ที่เป็นตัวแทนจังหวัดใน
เขตสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง (เริ่มไตรมาสที่ 2) เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ 
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรมอนามัย รวบรวมข้อมูลจากเขตสุขภาพ
ตามแบบส ารวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด และวิเคราะห์จัดท า
รายงานสถานการณ์ ฯ ระดับประเทศ  
3. ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรมอนามัย รวบรวมข้อมูลการเฝ้า
ระวังฯ จากเขตสุขภาพ  

แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวัง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 
 



เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 ครั้ง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

มีหลักสูตรและคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติงานการเฝ้า
ระวังฯ 

มีข้อมูลส าหรับจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล และข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ   

มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
 

มีระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระดับประเทศ และมีการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวอ าพร  บุศรังษี           
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว      
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี      
    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
4. นางสาวนัยนา  หาญวโรดม         
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย   
   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน 0 2590 4202   โทรสาร 0 2590 4356 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นางสาวอ าพร  บุศรังษี                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0 2590 4349   โทรสาร. 0 2590 4356 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   กรมอนามัย    

 



Template ตัวช้ีวัดกรมอนามัย ระดับเขต 

ประเภทตัวชี้วัด กลุ่มสตรีและวัยเด็ก 
ตัวช้ีวัด 1.ร้อยละของ  MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา

สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ค านิยาม MCH Board มีกลไกหมายถึง 

1.มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือนโดยมีวาระการประชุมคือสถานการณ์และผล 
  การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และวิเคราะห์สถานการณ์อนามัยแม่และเด็กและ 
  จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็ก 
2.มีการสืบสวนการตายของมารดาและทารกทุกรายและรายงานสู่กรมอนามัยภายใน 1 เดือน  
3.มีระบบเครือข่ายและการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงพบสูติแพทย์ในกรณีหญิง 
  ตั้งครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉินจะต้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 5 นาที และเด็กที่สงสัย 
  พัฒนาการล่าช้าพบกุมารแพทย์ภายในจังหวัดภายใน 1 เดือน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ MCH Board ระดับจังหวัดมีกลไก 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย MCH Board ระดับจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมิน MCH Board ระดับจังหวัดโดยศูนย์อนามัยที่ 1-12 และรายงานทุก 3 เดือน  

ทาง E-mail:saiyairakhospital@hotmail.com 
แหล่งข้อมูล ทีมประเมินระดับเขต/ส่วนกลาง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวน MCH Board ระดับจังหวัดที่มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวน MCH Board ระดับจังหวัดทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ - - -  

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
 

วิธีการประเมินผล :  ทีมผู้ตรวจ สัมภาษณ์ ดูเอกสาร สังเกตการปฏิบัติงานของ MCH Board ระดับจังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  - 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/          
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข  ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761      โทรสาร : 02-590-4427   
Email: wutmd39ju@hotmail.com,  
2. นางประภาภรณ์ จังพานิช     โทรศัพท์ : 02-590-4430 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์อนามัย/ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 
2. นางประภาภรณ์ จังพานิช                   โทรศัพท์ : 02-590-4430 

ตัวชี้วัด กลุ่มสตรีและวัยเด็ก 



ระดับเขต 2. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ค านิยาม ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

คุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2557  โดยมีกระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 
6 ด้าน คือ  
1. ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีและมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ก  
2. ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย ด้วยการจัดอาหารมื้อหลักตามหลักโภชนาการและ
อาหารเสริมตามวัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและการดูแลสุขภาพช่องปาก   
3. ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย   
4. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯสะอาดและปลอดภัย 
5. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์เช่น มือเท้าปากฯลฯ   
6. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งบรรลุผลลัพธ์ 4 ข้อคือ    
     1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย 55) 
     2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
     3. เด็กมีปัญหาฟันน้ านมผุไม่เกินร้อยละ 55 
     4. มีการส่งต่อเด็กท่ีพัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการประเมินและแก้ไขพัฒนาการ  
        ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ประเมินมาตรฐานโดยทีมศูนย์อนามัยที่ 1- 12 และรายงานทุก 3 เดือน 

ทาง E-mail:saiyairakhospital@hotmail.com 
แหล่งข้อมูล ทีมประเมินมาตรฐานฯ ระดับส่วนกลาง, เขต, จังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนศูนย์เด็กเล็กท่ีผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในปี 2558 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนศูนย์เด็กเล็กท้ังหมด ในปีเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ  -  - 55.09 

(ต.ค.56-มี.ค.57)  
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 15 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 30 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 45 

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล :  ทีมประเมินมาตรฐานบูรณาการระดับส่วนกลาง/ เขต/ จังหวัด 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ/ โปรแกรมมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข  ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
 โทรศัพท์ 02-590-4417 ,  081-908-1761    โทรสาร : 02-590-4427 
 Email:  wutmd39ju@hotmail.com 



2. นางจินตนา   พัฒนพงศ์ธร     
โทรศัพท์: 02-590-4426   โทรสาร : 02-590-4427 
Email: jin_pattana@yahoo.com      

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัย/ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. เขตบริการสุขภาพ 
2. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14 ปี 
ระดับเขต 3.ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ค านิยาม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและ

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน 
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการด าเนินงานซึ่งเน้นกระบวนการ
ของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเป็นทิศทางแก่โรงเรียน เพ่ือให้เกิดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ตาม 10 องค์ประกอบได้แก่ 1.นโยบายของโรงเรียน 2.การ
บริหารจัดการในโรงเรียน 3.โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4.การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อสุขภาพ     5.บริการอนามัยโรงเรียน 6.สุขศึกษาใน
โรงเรียน 7.โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  8.การออกก าลังกาย กีฬา และ
นันทนาการ 9.การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 10.การส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 95 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพโดยจ าแนกการผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแต่ละ
ระดับ (เพชร ทอง เงิน ทองแดง ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เข้าร่วมโครงการ)  

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนโรงเรียนทั้งหมดจากทุกสังกัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล กันยายน 2558 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
93.4(ปี 2553)  ร้อยละ - 94.37 - 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 
 
 

- - ร้อยละ 95 ของโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

 

วิธีการประเมินผล :  -เขตบริการสุขภาพ/ศูนย์อนามัย รวบรวมข้อมูลจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและส่งต่อข้อมูลให้กรมอนามัย 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / นางชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ 



ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด นางสาวฟารีดา เม๊าะสนิ 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร. 02-5904487, 02-5904495 โทรสาร 02-5904488 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัย ที่ 1-12 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน 1.เขตบริการสุขภาพ 
2.ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14 ปี  
ระดับเขต 4. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
ค านิยาม โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด หมายถึง โรงเรียนที่มีผลการ

ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ดังนี้ 
1. เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนร้อยละ 70 
2. นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ร้อยละ 80 และกรณีเด็ก 

ที่มีความผิดปกติทางสายตาและ/หรือการได้ยิน ต้องได้รับการช่วยเหลือ/แกไ้ข/สง่ต่อ 
ร้อยละ 80  

3. ร้อยละ 50ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียน
ได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความจ าเป็น  
4. โรงเรียนมกีิจกรรมการเรียนการสอนการป้องกันการจมน้ า 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 40 ของโรงเรียนมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดทั้ง 4 ข้อ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์

ตามท่ีก าหนดทั้ง 4 ข้อ 
แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ทั้ง 4 ข้อ 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนโรงเรียนทั้งหมดจากทุกสังกัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล กันยายน 2558 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ - - - 

 

  
เกณฑ์การประเมิน : 

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

 
 

- - โรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรม
ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ร้อยละ 40 

 

วิธีการประเมินผล :   
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

คู่มือการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล  
  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
  โทร. 0 2590 4327โทรสาร 0 2590 4339 
2.นางเบญจมาภรณ์ ศิริเฉลิม 
  กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
  โทร. 02-590-4487  โทรสาร 02-590-4488 
3. นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 
   ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 



   โทร. 02-590 3967, 089-21881589  
   email: jew_suchada@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jew_suchada@hotmail.com


ตัวช้ีวัด  กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14 ปี 

ระดับเขต 5. จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 

ค านิยาม เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี  
การจมน้ า หมายถึง การจมน้ าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74) ยกเว้น 
ที่เกิดจากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้ า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี ) ลดลงตามเกณฑ์ 
ในแต่ละพ้ืนที่เสี่ยง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลการตายจากการจมน ้า จ้าแนกเป็นรายจังหวัด จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
และ/หรือส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ทุกไตรมาส) 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

รายการข้อมูล 1 จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีทีเ่สียชีวิตจากการจมน้ าของเขตบริการสุขภาพ 

รายการข้อมูล 2 - 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  - 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน เขต Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปี พ.ศ. 
2555 2556 2557 

1 42  จ านวน 
(คน) 

- 42  - 
2 62   - 62   - 
3 47   - 47   - 
4 52   - 52   - 
5 91   - 91   - 
6 106   - 106   - 
7 59   - 59   - 
8 81   - 81   - 
9 131   - 131   - 
10 91   - 91   - 
11 74   - 74   - 
12 66   - 66   - 

 

เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง)   จ านวน  39 จังหวัด 
ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อ่างทอง 
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย อุดรธานี
ขอนแก่น นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มุกดาหาร อ านาจเจริญ ยโสธร 
อุบลราชธานี  



ศรีสะเกษ กระบี ่สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา สงขลา กรุงเทพมหานคร 
เขตพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) จ านวน  20 จังหวัด  
ได้แก่ น่าน  พะเยา  เชียงราย  พิจิตร  อุทัยธานี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
สระบุรี  ลพบุรี  ราชบุรี   นครปฐม  ตราด  กาฬสินธุ์  หนองบัวล าภู  บึ งกาฬ 
นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง พัทลุง 
เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว) จ านวน 18 จังหวัด 
ได้แก่ ล าพูน เชียงใหม่ แพร่ ล าปาง แม่ฮ่องสอน ตาก นนทบุรี สิงห์บุรี นครนายก ชลบุรี 
สมุทรปราการ มหาสารคาม สกลนคร ภูเก็ต ระนอง สตูล ปัตตานี นราธิวาส 

ตัวช้ีวัดระดับเขต: จ านวนการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี )  
                      ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละพื้นที่เสี่ยง  
เกณฑ์การประเมิน : 

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

    
    

 

วิธีการประเมินผล :  ระดับเขตบริการสุขภาพ ดูจ านวนตายจากการจมน้ าในปี พ.ศ. 2558 ให้คะแนนดังนี ้
คะแนน/

เขต 
จ านวนตาย (คน) 

1 2 3 4 5 
1 40 38 37 35 <33 
2 60 57 55 52 <50  
3 45 43 41 39 <37  
4 51 49 48 46 <45  
5 88 84 81 77 <74  
6 102 98 95 91 <87  
7 57 55 53 51 <49  
8 78 75 72 69 <66  
9 126 121 115 110 <105  
10 87 84 80 77 <73  
11 71 68 65 62 <59  
12 64 62 60 58 <56  

หมายเหตุ: การค านวณค่าเป้าหมายส าหรับการประเมินผลใช้วิธีคิดจากพ้ืนที่เสี่ยง 
ในรายจังหวัด   

เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้ า ปี 2555-2556 ของส านักโรคไม่ติดต่อ 
2. แนวทางการด าเนินงานป้องกันการจมน้ าในชุมชน 
3. สื่อเผยแพร่ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทัศน์) ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้ า ของ

ส านักโรคไม่ติดต่อ, กรมอนามัย และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 

4. ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ website ของส านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02-590 3967, 089-21881589  



email: jew_suchada@hotmail.com 
2.  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทร. 02-590 3967, 089-130 3519  
email: som_atat@yahoo.com 

3.  ดร.สุพิชชา  วงค์จันทร์ 
     กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

โทร. 02-590 4413, 086-332 3600  
     email: supitchawongchan15@gmail.com     

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
 

1. ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 
2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. เขตบริการสุขภาพ 
2. ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
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ตัวช้ีวัด กลุ่มวัยรุ่น (15 – 21 ปี) 
ระดับเขต 6. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีที่มาคลอดหรือแท้งบุตรและเป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2  

ขึ้นไปต่อจ านวนวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 
เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10 (ภายในปี พ.ศ. 2561) 

เป้าหมายประเทศภายในปี พ.ศ. 2561 

ระดับผลการด าเนินการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

A (5.00) ≤ 10.0 

B (4.00) 10.1-14.9 

C (3.00) 15.0-17.5 

D (2.00) 17.6-19.9 

E (1.00) > 20.0 
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์อายุ 15 – 19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในระหว่างปีที่
ท าการเก็บข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15 – 19ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
แท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงอายุ 15–19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร และเป็น

การตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15–19 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3เดือน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
(จากส านักอนามัยการเจริญพันธุ์รว่ม 
กับส านักนโยบายและยุทธศาสตร)์ 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

ข้อมูล
ย้อนหลังของ
ตัวชี้วัด 

ร้อยละของ
การตั้งครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่น

อายุ 15-19 ปี 

11.9 12.5 - 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

11.5 11.5 11.5 11.5 
ระดับผลการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 2558 (ร้อยละ) 

A (5.00) ≤ 11.5 
B (4.00) 11.4-12.0 
C (3.00) 12.1-12.5 
D (2.00) 12.6-13.0 
E (1.00) > 13.1 

                   



วิธีการประเมินผล : ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ร่วมกับส านักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานผลในภาพรวมของประเทศทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน :  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงาน 

นางปิยะรัตน์   เอี่ยมคง    ส านักอนามัยการเจริญพันธ์  กรมอนามัย 
โทร 02 590 4168 โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินการ 

1. เขตบริการสุขภาพ 
2. ส านักอนามัยการเจริญพันธ์  กรมอนามัย 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัด กลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่มผู้พิการ 
ระดับเขต 13.ร้อยละของ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ

การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 
ค านิยาม - มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long 

Term Care) ด้านสุขภาพในระดับ DHSหมายถึง 
มีการด าเนินงานตามองค์ประกอบการด าเนินงาน  6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบการประเมิน/คัดกรองข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถ 
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน(Barthel Activities of Daily Living : ADL)/มี
ข้อมูลผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 

2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ ((ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินการDHS ด้านการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ)) 
3. มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งที่เป็นทางการ(Formal)และไม่เป็นทางการ (Informal) 
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)  
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล (มีบริการส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพในระดับDHS/ต าบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุด
สิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุที่ด าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ 
อสม.) 
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 2 (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 3 (ติดเตียง) 
โดยท้องถิ่น  ชุมชน มีส่วนร่วม 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 30 
หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์หมายถึงมีองค์ประกอบครบทุกข้อ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย District Health System  (ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ: DHS) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รายงานทาง E-mail   หรือส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต /  

ศูนย์อนามัยที่ 1–12  รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบรายงาน 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  / ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

รายการข้อมูล 1 A =จ านวนDHS ที่มรีะบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการ
พึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์  

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนDHS ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x100 

ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 2ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

จ านวนต าบล
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะ
ยาวผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ - 15.0 27.0 

 

 หมายเหตุ:การพัฒนาต่อยอดจากต าบล Long Term Care ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้องค์กรJICA และดัชนีวัดที่ 38 ตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 และการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบ LTC ในประเทศไทย
ร่วมกับองค์กรทางวิชาการและภาคีเครือข่ายต่างๆ 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 
 

วิธีการประเมินผล :  - DHS ประเมินตนเอง และรายงาน สสจ. 
- สสจ.ประเมิน และรายงานศูนย์อนามัยเขตกรมอนามัย 
- ศูนย์อนามัยเขต ประเมินและรายงานส่วนกลาง 

เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
ดีเด่น 
- คู่มือแนวทางการประเมิน ADL  
- คู่มือการประเมินผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว โดย 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวส าหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพ่ึงพิง 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายแพทย์เอกชัย   เพียรศรีวัชรา ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข 
  ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย 
  โทรศัพท์ 02  590  4503   มือถือ   081  600 8543   โทรสาร  02  590  4500 
  E – mail :<ekachai.p@anamai.mail.go.th>, ekachaipien@hotmail.com 
2.นางวิมล   บ้านพวน   ต าแหน่ง   รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ           

ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรมอนามัย 
   โทรศัพท์ 02  590  4508   มือถือ   081  444  2864  โทรสาร  02  590  4500 

E – mail :vimol.b@anamai.mail.go.th 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   /  ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. เขตบริการสุขภาพ 
2. ส านักอนามัยผู้สูงอายุ   กรมอนามัย   
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ตัวช้ีวัด 24. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
ค านิยาม เทศบาลมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  

1. เทศบาล  (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) ที่มีการด าเนินการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เงื่อนไขที่กรมอนามัยก าหนด อย่างน้อย 1 ด้าน (ด้านที่ 1 - 4 คือ 1. การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค 3. การจัดการสิ่งปฏิกูล 4. การ
จัดการมูลฝอย)  
2. เทศบาลนั้นต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) 
ตลาด 4) การจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้ าหยอดเหรียญ 6) สถานที่
ผลิต/จ าหน่ายน้ าแข็ง เพ่ือใช้ด าเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของ
พ้ืนทีโ่ดยมีคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) เป็นกลไกในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขระดับพ้ืนที่ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในพ้ืนที่เขตฯ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลทุกระดับประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด โดยส่งใบ

สมัครและแบบประเมินตนเองฯ ส่งให้กับ สสจ./สสอ.  
2. สสจ./สสอ. ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ตาม
แบบประเมินรับรองฯ 
3. ศูนย์อนามัย/กรมอนามัย (ผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรอง
ฯ) โดยด าเนินการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดเริ่มประเมินไตรมาสที่ 2 – 3 และประมวลสรุปผลการประเมิน และ
จัดเก็บเป็นข้อมูลระดับเขต ในไตรมาสที่ 4 
หมายเหตุ: ใบสมัคร เกณฑ์และแบบประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. สามารถ Download ได้จาก Website 
http://foodsan.anamai.moph.go.th 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อสธจ./อปท. 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเทศบาลทุกระดับ (ทน., ทม., ทต.) ในพ้ืนที่เขตฯ ที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ด้าน และมีการออกเทศบัญญัติที่
สอดคล้องตามบริบทปัญหาของพ้ืนที่ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล2)มูลฝอย 
3) ตลาด4) การจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้ าหยอดเหรียญ 6) สถานที่
ผลิต/จ าหน่ายน้ าแข็ง 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเทศบาลทั้งหมดในพื้นที่เขตฯ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - -  

http://foodsan.anamai.moph.go.th/


เกณฑ์การประเมิน :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. 
- มีการติดตามการ
ด าเนินงานของ อสธจ. 

- นิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ
อนามัย สิ่งแวดล้อม อปท. 
- มีการติดตามการ
ด าเนินงานของ อสธจ. 

- ตรวจประเมินระบบ
บริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม เทศบาล
ทุกระดับ 
- มีการติดตามการ
ด าเนินงานของ อสธจ. 

- เทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้มาตรฐาน ร้อยละ 50 
- มีการติดตามการ
ด าเนินงานของ อสธจ. 

 

วิธีการประเมินผล :  การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. โดยผู้ประเมินที่ผ่าน
การอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินรับรองฯ 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)” 
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย   โทร 0 2590 4184 
2. นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   โทร 0 2590 4319 
3. น.ส.วิภา  รุจิจนากุล  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย   โทร 0 2590 4129 
4. นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร 0 2590 4190 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์อนามัยที่ 1  -12 

ผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1  -12 
 

 



ตัวช้ีวัด 25. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ค านิยาม 1. ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ที่เชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง เขต
สุขภาพ และจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ รายงานที่รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบปี  เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี  รวมทั้งประเด็น
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ที่มีความส าคัญและเป็นที่สนใจของประชาชน  
ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้ม  สถานการณ์ในอนาคต  พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน  
3. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ มีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตาม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และน ามาวิเคราะห์  
เผยแพร่  รวมทั้งน าผลไปใช้แก้ไขปัญหา  
โดย ประเด็นงานส าคัญที่เน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล  รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอย
ทั่วไป  ตลาดนัด  น้ าบริโภค  ตู้น้ าหยอดเหรียญ  โรงน้ าแข็ง มาตรการทางกฎหมาย
สาธารณสุข และพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ที่มีมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในประเด็นส าคัญ      

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบฐานข้อมูล เขตสุขภาพ รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จาก สสจ. เพ่ือ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับเขต  
2. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เขตสุขภาพรวบรวมข้อมูลจาก สสจ. ตามแบบ
ส ารวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด และวิเคราะห์จัดท ารายงาน
สถานการณ์ระดับเขต 
3. ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เขตสุขภาพรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวัง
ฯ จาก สสจ. 

แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 
 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 ครั้ง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

- มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ   

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ  

มีระบบฐานข้อมูลฯ มีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ระดับเขต  และมีการเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวอ าพร  บุศรังสี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
    ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
4. นางนัยนา  หาญวโรดม  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
    ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน เขตสุขภาพ 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมูล 

เขตสุขภาพ 

ผู้บันทึกข้อมูล 1. เขตบริการสุขภาพ 
2. ศูนย์อนามัย กรมอนามัย      

 



ตัวช้ีวัด 26. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม
กฎหมาย 

ค านิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับโรงพยาบาลใน 
7 เรื่องต่อไปนี้ 
1.  ด้านบุคลากร 

- 2.  การคัดแยกมูลฝอย 
- 3.  การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ 
- 4.  การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

5.  ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
- 6.  สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ 

7.  การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมถึงมีระบบควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง เช่น การ
ใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน ) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รพ.สธ. ประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ส าหรับโรงพยาบาล ในไตรมาส 1 และศอ.1-12 ร่วมกับ สสจ. ส ารวจ ตรวจประเมิน
รพ.สธ. ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะตามแบบประเมินฯในไตรมาสที่ 
2 และ สสจ. ติดตามผล รพ.สธ. ในไตรมาส 3 และ – ศอ. 1 – 12 ติดตามรวบรวม
ข้อมูลสรุปผลการประเมินฯ รพ.จาก สสจ. ในไตรมาสที่ 4 เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลระดับ
เขตในระบบฯ 

แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ. 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีระบบการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A/B  X 100 

ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 
 

เกณฑ์การประเมิน : ประเมินวัดผล2 ครั้งรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

รพ.สธ.ประเมินตนเองด้วย
แบบประเมินระบบคุณภาพ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน 
รพ.  

ศอ. 1  -12 และ สสจ. ประเมิน
ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ของ รพ.สธ. เพื่อให้ค าแนะน า  

ติดตามผลการ
ด าเนินการ
ปรับปรุงของ 
รพ. 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อตามกฎหมายร้อย
ละ 100 

 



วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล โดยศูนย์อนามัย และ สสจ. 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการ

มูลฝอยติดเชื้อ 
2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่
เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ 
3. แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโดยเทคโนโลยีการท าลายเชื้อด้วยไอน้ า ณ 
แหล่งก าเนิด 
4. เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางศรีอรุณ  สุขเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  โทร. 02 5904128  

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์อนามัยที่ 1  -12 

ผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1  -12 



ตัวชี้วัด ด้านการไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 
ระดับเขต 30. อัตราส่วนการตายมารดา 
ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง

คลอด 42 วันหลังคลอด ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ต าแหน่งใด จาก
สาเหตุที่เก่ียวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษา
ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุหรือสาเหตุที่ไม่เก่ียวข้องต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด มารดาหลังคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด 42 วันหลังคลอด 
ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล 1. จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์   2. ส ารวจทุก 5 ปี 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 

 อัตราส่วนการ
ตายมารดาต่อ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน 

48.0 

 

36.7 

 

- 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 

ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ 
แสนคน 

 

วิธีการประเมินผล :  ส่วนกลางน าข้อมูลฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
น ามาตรวจสอบจ านวนการตายความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารสนับสนุน :  - 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข    ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย       
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761   โทรสาร : 02-590-4427                            
Email: wutmd39ju@hotmail.com,  
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน     ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   
โทรศัพท์ : 02-590-4425     
3.ดร. สุดารัตน์  ธีระวร  ศูนยอ์นามัยที่ 12  ยะลา081-6982466  
   E-mail : sudaratirsr@gmail.com  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล(ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง (ทะเบียนราษฎร์ + 43 แฟ้ม) 
2. กรมอนามัย (ตรวจสอบจัดท าข้อมูล) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.ดร. สุดารัตน์  ธีระวร  ศูนยอ์นามัยที่ 12  ยะลา โทรศัพท์มือถือ 081-6982466  
   E-mail : sudaratirsr@gmail.com 
2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน     ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      
โทรศัพท์ : 02-590-4425  

 

 

 

 

 

 

mailto:sudaratirsr@gmail.com
mailto:sudaratirsr@gmail.com


ตัวช้ีวัด ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ 
ระดับเขต 33.มีระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาระดับสติปัญญา 
ค านิยาม ระบบส่งเสริมพัฒนาการ หมายถึง รพช. มีบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
หรือปรับพฤติกรรมเด็ก ที่ได้รับการส่งต่อมาจากศูนย์เด็กเล็ก รพสต. และโรงเรียนได้  
 พัฒนาการเด็ก หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปีให้มีพัฒนาการ
สมวัย 
พัฒนาระดับสติปัญญา หมายถึง การพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียน อายุ 5-14 ปี ให้
มีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

เกณฑ์เป้าหมาย ระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาระดับสติปัญญาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1. CUPมีระบบการสนับสนุนการจัดหายาเสริมธาตุเหล็กเพ่ือส่งเสริมมาตรการเสริมยา

ธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สัปดาห์ละครั้ง แก่เด็กกลุ่ม
ปฐมวัย อายุ 0-5 ปี และเด็กวัยเรียน อายุ 5-14ปี 

2.  จังหวัดมีระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และกระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดย
บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

3. มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียนให้มีความฉลาดทาง
สติปัญญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี และเด็กวัยเรียนอายุ 5-14ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.ร้อยละของ CUP ที่มีการสนับสนุนการจัดหายาเสริมธาตุเหล็กเพ่ือส่งเสริมมาตรการ

เสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สัปดาห์ละครั้ง แก่เด็ก
กลุ่มปฐมวัย อายุ 0-5 ปี และเด็กวัยเรียน อายุ 5-14ป ี
2. ร้อยละของ รพช. มีระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า  
และพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียน 

แหล่งข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 1.A1= จ านวนCUPที่มีการสนับสนุนการจัดหายาเสริมธาตุเหล็กเพ่ือส่งเสริมมาตรการ

เสริมยาธาตุเหล็กเชิงป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สัปดาห์ละครั้ง แก่เด็ก
กลุ่มปฐมวัย อายุ 0-5 ปี และเด็กวัยเรียน อายุ 5-14ป ี
2.A2=  จ านวน รพช. มีระบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  กระตุ้นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
และพัฒนาระดับสติปัญญาเด็กวัยเรียน  

รายการข้อมูล 2 1.B1= จ านวนCUP ทั้งหมด 
2.B2= จ านวน รพช . ทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.( A1/B1) ×100 
2.(A2/B2)×100 

ระยะเวลาประเมินผล ส ารวจในปี 2558 เพ่ือวางแผนพัฒนาต่อ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
      

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
    

 



วิธีการประเมินผล :   
เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

พญ.สุนิสา   สถลนันท์  ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 

โทรศัพท์มือถือ 081 – 590 -2678   
e-mail :sunisa.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.เขตบริการสุขภาพ 
2.ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย 

 

 

 

mailto:sunisa.s@anamai.mail.go.th


Template ตัวชี้วัดระดับจังหวัด กรมอนามัย 

ตัวช้ีวัด กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ระดับจังหวัด 1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต ่ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
ค่านิยาม ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต ่ากว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 

วัน ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่่ากว่า 6 เดือน (เด็กแรกเกิด
จนถึง 5 เดือน 29 วัน) ใน 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมากินนมแม่อย่างเดียว (ถามด้วยค่าถาม
24 ชั่วโมงท่ีผ่านมาให้ลูกกินอะไรบ้าง แล้วนับเฉพาะทีต่อบว่ากินนมแม่อย่างเดียว) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่่ากว่า 6 เดือนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สุ่มถามแม่หรือผู้เลี้ยงดู (ครั้งที  1 เดือนมีนาคมและครั้งที  2 เดือนกันยายน) ที่น่า

เด็กทารกแรกเกิดถึงอายุต่่ากว่า 6 เดือน มารับบริการ ณ คลินิกเด็กดีคุณภาพ(WCC) 
หรือมุมนมแม่ทุกคนตามอายุดังนี้อายุต่่ากว่า 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 4 เดือน, 5 
เดือน และ 5 เดือน 29 วัน 
2. ถามแม่หรือผู้เลี้ยงดูด้วยค่าถามว่า 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมาให้ลูก/เด็กกินอะไรบ้าง 
3. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 
43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่่ากว่า 6 เดือนที่ แม่หรือผู้เลี้ยงดูตอบว่ากินนม

แม่อย่าง เดียวภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในช่วงเวลาที่ก่าหนด 
รายการข้อมูล 2 B =จ่านวนทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่่ากว่า 6 เดือนที่แม่หรือผู้เลี้ยงได้ถูกสอบถาม

ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  ( A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,กรมอนามัย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ 47.5 53.00 55.3  

เกณฑ์การประเมิน :ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่่ากว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ร้อยละ 50 - ร้อยละ 50 
 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเทียบกับเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข     
   โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761 โทรสาร : 02-590-4427   
   Email: wutmd39ju@hotmail.com 
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร    
    โทรศัพท์ : 02-590-4426    Email: jin_pattana@yahoo.com 
ส่านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท่าข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด่าเนินงาน 

 



ตัวช้ีวัด กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ระดับจังหวัด 2.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์   
ค่านิยาม หญิงต้ังครรภ์  หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกรายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และนอกเขตรับผิดชอบที่มาใช้บริการในสถาน
บริการสาธารณสุขน้ันๆ 

หญิงต้ังครรภ์ ฝากครรภ์คร้ังแรกเมื ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ ที่มา
คลอดในโรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์
ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ณ สถานบริการนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก่าหนด  

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลในโปรแกรม 43แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์  
รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด ทีส่ถานบริการฯ ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  ( A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมอนามัย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
 ร้อยละ 52.4 53.7 55.8  

เกณฑ์การประเมิน :ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 30 ร้อยละ 45 ร้อยละ 60 

 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือ ANC คุณภาพ/ สมุดบันทึกสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข     
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761      โทรสาร : 02-590-4427 
Email: wutmd39ju@hotmail.com 
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน โทรศัพท์ : 02-590-4425 
ส่านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5 ปี 
ระดับจังหวัด 3. ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
ค่านิยาม เด็กอายุ 18,30 เดือนหมายถึง เด็กอายุ 18,30 เดือน ที่มารับบริการคลินิกเด็กดี

คุณภาพ (WCC) ณ สถานบริการนั้นๆและศูนย์เด็กเล็กในช่วงระยะเวลาที่ก่าหนด  
แบบประเมินพัฒนาการ หมายถึง แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เป็นที่
รับรองและอ้างอิงโดยกรมวิชาการ  ใช้เพ่ือการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เบื้องต้นและเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก พร้อมให้ค่าแนะน่าแก่ครอบครัวส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย  เช่น อนามัย55 , Denver II หรืออ่ืนๆ ตามที่เจ้าหน้าที่
ถนัด ใช้ง่าย สะดวก โดยใช้ควบคู่กับกรอบแนวคิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด 
ถึง 5 ปี (ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 



และกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556) และคู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยหลักสูตรเร่งรัดประจ่าโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 1) (กรมอนามัย, 
2557)  
วิธีการคัดกรองพัฒนาการและการช่วยเหลือ  หมายถึง เด็กทุกคนอายุ  18,30
เดือนทุกคนในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการทุกคนอย่างละเอียด
และให้เวลาในการตรวจคัดกรองไม่น้อยกว่า 5 นาทีต่อคน คือ หากพบเด็กสงสัย
พัฒนาการล่าช้า เด็กจะต้องได้รับการแก้ไขพัฒนาการอย่างทันท่วงที โดย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบล: ส่งต่อเด็กที่สงสัยล่าช้าทันที่ไปยังโรงพยาบาล
แม่ข่าย  
โรงพยาบาลชุมชน: หากให้บริการแก้ไขพัฒนาการครบ ๒ ครั้ง  (ห่างกันครั้งละ1 
เดือน) แต่เด็กยังคงมีพัฒนาการล่าช้าให้ส่งต่อ พบกุมารแพทย์/จิตแพทย์ ณ 
โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 18และ 30 เดือนทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้จากการส่ารวจและมีเด็กอยู่จริง 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 

แฟ้ม  
แหล่งข้อมูล หน่วยบริการ/ ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบ (จาการส่ารวจที่มี

อยู่จริง) 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  ( A /B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง,กรมอนามัย 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

 ร้อยละ - 90.01 87.3  

เกณฑ์การประเมิน :ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน :  สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก, คู่มือ WCC คุณภาพ, คู่มืออนามัย 55 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข   
    โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761      โทรสาร : 02-590-4427  
    Email: wutmd39ju@hotmail.com 
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร    
   โทรศัพท์ : 02-590-4426          Email: jin_pattana@yahoo.com   
ส่านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท่าข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด่าเนินงาน 

 

 



ตัวช้ีวัด เด็กวัยเรียน 5- 14 ปี 
ระดับจังหวัด 4. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนใน

โรงเรียนได้รับบริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 
4.1 ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและจัดบริการ     
ทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ่าเป็น 
4.2 ร้อยละของเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนที ด่าเนินการ
กิจกรรมตามข้อ 4.1 

ค่านิยาม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ประกอบด้วย การด่าเนินการให้โรงเรียนปลอด
น้่าอัดลม ลูกอมและควบคุมขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มน้่าตาลสูง และการจัดให้มีการ
ฝึกทักษะการแปรงฟันในเด็ก 
บริการทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น   หมายถึง การให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้แก่ การฝึกแปรงฟันให้นักเรียน การควบคุมอาหาร ฯลฯ 
และการได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 
การจัดบริการและ/หรือทันตกรรมป้องกันตามชุดสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การใช้
ฟลูออไรด์การเคลือบหลุมร่องฟัน การขัดและท่าความสะอาดฟันเพ่ือป้องกันโรคฟัน
ผุ และการรักษาโรคฟันผุ การท่า caries control 

เกณฑ์เป้าหมาย 4.1 ร้อยละ 50ของโรงเรียนที่ด่าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัดบริการ
ทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ่าเป็น 

4.2 ร้อยละ 100ของเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนทีด่่าเนินการ
กิจกรรมตามข้อ 4.1 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 4.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกโรงเรียน 
4.2 เด็กนักเรียนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ด่าเนินกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หรือรับบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ด่าเนินการจัดเก็บจ่านวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ด่าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และ

จัดบริการทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ่าเป็น 
3. รายงานผล 4.1 
4. ด่าเนินการเก็บข้อมูลจ่านวนเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียน

ทีม่ีการด่าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากครบตามเงื่อนไข ข้อ 4.1 
5. รวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6 ที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่อง

ปาก ทันตกรรมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 
6. รายงานผล 4.2 

แหล่งข้อมูล 4.1 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4.2 ข้อมูลจากการส่ารวจกลุ่มอายุประจ่าปี 

รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนโรงเรียนที่ด่าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัดบริการ     
ทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ่าเป็น 

รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
รายการข้อมูล 3 C = จ่านวนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ที่ได้รับบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หรือรับ

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 
รายการข้อมูล 4 D = จ่านวนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนที่ด่าเนินกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หรือรับบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 



สูตรค่านวณตัวชี้วัดที  1 (A/B)x100    
สูตรค่านวณตัวชี้วัดที  2 (C/D)x100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
50 ร้อยละ    

 

เกณฑ์การประเมิน :ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและนักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการทันตก
รรมป้องกันและรักษาตามความจ่าเป็น 

4.1 ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและจัดบริการทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตาม
ความจ่าเป็น 

    4.2 ร้อยละเด็กนักเรียนป.1 และ ป.6 ทั้งหมดในโรงเรียนด่าเนินกิจกรรมฯ 
ตัวช้ีวัด รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

4.1  ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 
4.2  ร้อยละ 60 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

 

วิธีการประเมินผล :   
เอกสารสนับสนุน :  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางปิยะดา ประเสริฐสม 
2. นางสาวณัฐมนัสนันท์ศรีทอง 
โทรศัพท์ที่ท่างาน 02-590-4217   
ส่านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและผล
จัดท่าข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด่าเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เด็กวัยเรียน 
ระดับจังหวัด 5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
ค่านิยาม เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ส่วนสูงระดับดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยูใ่นระดับสูงตามเกณฑข์ึน้ไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ  

สมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต  
กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้่าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑข์ึ้นไป
และมีน้่าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล - รพ.สต. และ pcu ของโรงพยาบาลน่าข้อมูลน้่าหนักส่วนสูงของเด็กจากโรงเรียนบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม และส่งข้อมูลให้กับส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- โรงเรียนบันทึกข้อมูลน้่าหนักส่วนสูงลงในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก  และส่ง
ข้อมูลผ่านทางอีเมล์มาที่ศูนย์อนามัยและส่านักโภชนาการ กรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
รายการข้อมูล 1 A=จ่านวนเด็ก 6-14 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 B=จ่านวนเด็ก 6-14 ปี ที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C=จ่านวนเด็ก 6-14 ปี ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด 1  (A/B) x 100 (ร้อยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน) 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด 2 (B/C) x 100 (ความครอบคลุมการชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน) 
ระยะเวลาประเมินผล - ปีละ 2 ครั้ง (เทอม 1 : เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และเทอม 2 : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม) 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
68 ร้อยละ - 61.3 64.1  

  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. จัดท่านโยบาย โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและแผนปฏิบตัิการ

ส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน 
2. ถ่ายทอดนโยบาย โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและแผนปฏิบตัิการ

ส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วนสู่ระดบัล่าง 
3. พัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการแก่ ครู แม่ครัว สพป./สพม. อปท. 

บุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน 
4. ด่าเนินงานส่งเสรมิเด็กไทยสูงดสีมส่วน 

4.1 จัดการอาหารในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนให้มีคณุค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน ปรมิาณเพียงพอ และหลากหลาย  
ไม่หวานจดั ไมเ่ค็มจดั ไมม่ีไขมันสงู 

4.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเตบิโตในโรงเรียนให้มี
คุณภาพ 

4.3 สร้างเครือข่ายการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตใน
ระดับต่าบลและอ่าเภอ 

4.4 พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเตม็
ศักยภาพ 

5. ด่าเนินงาน
ส่งเสริมเด็กไทย
สูงดีสมส่วน 

6. นิเทศติดตาม
ประเมินผลและ
เปรียบเทยีบผล
การด่าเนินงาน
กับค่าเป้าหมาย 

7. ด่าเนินงาน
ส่งเสริม
เด็กไทยสูงดี
สมส่วน 

8. นิเทศติดตาม
ประเมินผล 

9. ด่าเนินงาน
ส่งเสริม
เด็กไทยสูงดี
สมส่วน 

10. นิเทศ
ติดตาม
ประเมินผล
และ
เปรียบเทยีบ 
ผลการ
ด่าเนินงานกับ
ค่าเป้าหมาย 

 



วิธีการประเมินผล :  1. กระบวนการด่าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
2. ผลการด่าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด่าเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ป ี
2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /      ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล  
เบอร์โทรศัพท์ : 083-074-8574 , e-mail : nutwan65@gmail.com 
นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น 
เบอร์โทรศัพท์ : 081-438-8573 , e-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ ส่านักโภชนาการ กรมอนามัย 
โทร. 0 2590 4327  โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด 6.นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตาและการได้ยิน กรณีเด็กที่มีความผิดปกติ

ทางสายตาและ/หรือการได้ยินต้องได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมีสายตาผิดปกติ ได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ 
3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน 
4. ร้อยละของเด็กท่ีมีการได้ยินผิดปกติ ได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ 

ค่านิยาม 
 

การตรวจวัดสายตา หมายถึง นักเรียนได้รับการตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือ เช่น
Snellen’s chart ถ้าค่าการมองเห็นตั้งแต่ 20/50 หรือ E-chart ถ้าค่าการมองเห็น
ตั้งแต่ 6/18 ขึ้นไปอย่างน้อย 1 ข้าง ต้องได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ ส่งต่อ      (นิยามนี้
ใช้ส่าหรับการเฝ้าระวังในนักเรียน) 
การตรวจการได้ยิน หมายถึง นักเรียนได้รับการตรวจการได้ยินโดยใช้เทคนิค    อย่าง
ง่ายด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆ ห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว    ตรวจหูที
ละข้าง ถ้าข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างไม่ได้ยิน ต้องได้รับการช่วยเหลือ /แก้ไข/ส่งต่อ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
 

1. นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา ร้อยละ 80  
2. เด็กที่มีสายตาผิดปกติ ได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งตอ่ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 
3. นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน ร้อยละ 80  
4. เด็กที่มีการได้ยินผิดปกติ ได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัดสายตาและการได้ยินของนักเรียนชั้น ป .1 และลงบันทึก

การตรวจสายตาและการได้ยินในบัตรบันทึกสุขภาพประจ่าตัวนักเรียน(ส.ศ .3) หากพบ
นักเรียนที่มีความผิดปกติ ให้ด่าเนินการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ตามระบบบริการ
สาธารณสุขและบันทึกผลการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ในบัตรบันทึกสุขภาพประจ่าตัว
นักเรียน(ส.ศ.3) และรายงานส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แหล่งข้อมูล ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับการตรวจสายตา 

รายการข้อมูล 2 B=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด 

รายการข้อมูล 3 C=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีสายตาผิดปกติและได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ 

รายการข้อมูล 4 D=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีสายตาผิดปกติ 

รายการข้อมูล 5 E=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับการตรวจการได้ยิน 

รายการข้อมูล 6 F=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีการได้ยินผิดปกติและได้รับการช่วยเหลือ/แกไ้ข/สง่ต่อ 

รายการข้อมูล 7 G=จ่านวนนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีการได้ยินผิดปกติ 

สูตรค่านวณตัวชี้วัด  1. (A/B) x 100  
2. (C/D) x 100 
3. (E/B) x 100 
4. (F/G) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดสายตาและการได้ยินของนักเรียน
ชั้นป.1 รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนที่มีความผิดปกติ ปีละ 1 ครั้ง 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

นร.ชั้นป.6 ได้รับ
การตรวจสายตา
ด้วยแผ่นวัด
สายตา เพียง
ร้อยละ 37.4 
และได้รับการ
ตรวจการได้ยิน 
เพียง 
ร้อยละ 46.4 

ร้อยละ - 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น 
ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา
และการได้ยินโดยร้อยละ 80 
ของเด็กท่ีมีความผิดปกติได้รับ
การช่วยเหลือ/แก้ไข 

 

วิธีการประเมินผล :  การติดตามผลการด่าเนินงานรอบ 12 เดือน 
เอกสารสนับสนุน :  1.หนังสือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน  

2.แผ่นทดสอบสายตา (Snellen’s chart , E-chart) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางศศิวิมล ปุจฉาการ 
นายเนติ์ ภู่ประสม 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ส่านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร. 02-5904495 โทรสาร 02-5904488 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตัวชี้วัด เด็กวัยเรียน 5- 14 ปี 
ระดับจังหวัด 7. จ่านวนการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี 
ค่านิยาม เด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดถึงเด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 15 ปี 

การจมน้่า หมายถึง การจมน้่าที่เกิดจากอุบัติเหตุ (ICD-10 = W65-W74)ยกเว้นที่เกิด
จากการใช้ยานพาหนะ หรือการเดินทางทางน้่า และภัยพิบัติ 

เกณฑ์เป้าหมาย จ่านวนการเสียชีวิตจากการจมน้่าของเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปี ลดลงตามเกณฑ์ในแต่ละ
พ้ืนที่เสี่ยง  

1. พ้ืนที่เสี่ยงมาก   ร้อยละ 20 
2. พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง   ร้อยละ 10 
3. พ้ืนที่เสี่ยงน้อย   อย่างน้อยปีละ 1 คน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กท่ีมีอายุต่่ากว่า 15 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของ

กระทรวงมหาดไทยโดยส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. สถานบริการบันทึกข้อมูลการตายในโปรแกรมหลัก และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง

มาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์โดยส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยส่านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีทีเ่สียชีวิตจากการจมน้่าของจังหวัดนั้นในปี พ.ศ. 2557 
รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีทีเ่สียชีวิตจากการจมน้่าของจังหวัดนั้นในปี พ.ศ. 2558 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  (B-A)/A x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 1. เขตพ้ืนที่เสี่ยงมาก (แดง) จ่านวน 37 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัย

เพชรบูรณ์ก่าแพงเพชรนครสวรรค์อ่างทองกาญจนบุรีสมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครระยองสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีจันทบุรีร้อยเอ็ดเลย
หนองคายนครพนมสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิมุกดาหารอ่านาจเจริญยโสธร
อุบลราชธานีศรีสะเกษกระบี่สุราษฎร์ธานีชุมพรพังงาสงขลากรุงเทพมหานคร 
2. เขตพ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) จ่านวน 22 จังหวัด ได้แก่ น่าน  พะเยา  เชียงราย  
พิจิตร  อุทัยธานี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ราชบุรี  นครปฐม  
ตราด  กาฬสินธุ์ขอนแก่นหนองบัวล่าภูบึงกาฬอุดรธานีนครศรีธรรมราชยะลาตรังพัทลุง 
3. เขตพ้ืนที่เสี่ยงน้อย (เขียว) จ่านวน 18 จังหวัด ได้แก่ ล่าพูนเชียงใหม่แพร่ล่าปาง
แม่ฮ่องสอนตากนนทบุรีสิงห์บุรีนครนายกชลบุรีสมุทรปราการมหาสารคามสกลนครภูเก็ต
ระนองสตูลปัตตานีนราธิวาส 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ขั้นตอนที่1 และ 2 ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 
 

วิธีการประเมินผล :  วัดระดับความส่าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์การจมน้่าของจังหวัดในรายอ่าเภอทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 2 สนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด่าเนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้่า 



ขั้นตอนที่ 3จ่านวนการเสียชีวติจากการจมน้่าของเด็กอายุต่่ากว่า 15 ปีกรณีท่ีจ่านวน
การเสียชีวิตจากการจมน้่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาฯ 
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20, พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 
10 และพ้ืนที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อยปีละ 1 คน 
หมายเหตุ 

เกณฑ์การประเมินผู้ก่อการดีการด่าเนินงานป้องกันการจมน้่า (ระดับทองแดง) 
องค์ประกอบผู้ก่อการดี ตัวชี้วัด (ระดับทองแดง) 
1. นโยบาย - 
2. การบริหารจัดการ - 
3. สถานการณ์และข้อมูล มีสถานการณ์และข้อมลูเด็กจมน้่าในพื้นที่ 
4. การจัดการแหล่งน้่าเสี่ยง มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้่าเสี่ยงจ่านวนอย่างน้อย  

3 แห่ง/อ่าเภอได้แก ่
1) สร้างรั้ว และ/หรือติดป้ายค่าเตอืน  
2) จัดให้มีอุปกรณส์่าหรบัช่วยคนตกน้่า เช่น ไม้ เชือก 
ถังแกลลอนพลาสติกเปล่า  

5. การด่าเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจา่นวนอยา่งน้อย 3 แห่ง/อ่าเภอ ดา่เนินงาน
ดังนี ้
1) สอน/ให้ค่าแนะน่าแก่ครูพี่เลี้ยง 
2) จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ 

6. การให้ความรู ้ สถานบริการสาธารณสุขหรือชุมชน จ่านวนอย่างนอ้ย 3 แห่ง/
อ่าเภอมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้่าให้แก่เด็ก/
ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

7. การเรียนการสอน
หลักสตูรว่ายน้่าเพื่อ
เอาชีวิตรอด 

มีการผลักดัน/สนับสนุน ให้เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรว่าย
น้่าเพื่อเอาชีวิตรอด โดย 
1) ให้มีวิทยากรในพ้ืนท่ี จ่านวนไมน่้อยกว่า5 คน/ปี/อ่าเภอ 
2) ประชาชน/เด็กอายุ 6-14 ปีจ่านวนไม่น้อยกว่า100 คน/ปี/อ่าเภอ 

8. การสอนฝึกปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 

- 

9. การสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ หอ
กระจายข่าว จดันิทรรศการ ฯลฯจ่านวนอย่างน้อย 3ครั้ง/ปี/
อ่าเภอ 

10. การศึกษาวิจัย หรือ
ติดตามประเมินผล 

- 

* กรณีเป็นผู้ก่อการดรีะดับเงินและทองจะต้องมีครบ 10 องค์ประกอบ 
เอกสารสนับสนุน :  1. สถานการณ์การป้องกันเด็กจมน้่า ปี 2555-2556 ของส่านักโรคไม่ติดต่อ 

2. แนวทางการด่าเนินงานป้องกันการจมน้่าในชุมชน 
3. สื่อเผยแพร่ (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดีทัศน์) ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันเด็กจมน้่า ของ

ส่านักโรคไม่ติดต่อ, กรมอนามัย และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมและป้องกัน การ
บาดเจ็บ รพ.รามาธิบดี 

4. ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ website ของส่านักโรคไม่ติดต่อ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.  นางสุชาดา  เกิดมงคลการ  ส่านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ที่ท่างาน02-590 3967 โทรศัพท์มือถือ 089-21881589     
E-mail: jew_suchada@hotmail.com 

2.  นางสาวส้ม  เอกเฉลิมเกียรติ  ส่านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ที่ท่างาน02-590 3967 โทรศัพท์มือถือ 089-130 3519      
E-mail: som_atat@yahoo.com 

 



3. ดร.สุพิชชา  วงค์จันทร์   
 โทรศัพท์ที่ท่างาน 02-590 4413 โทรศัพท์มือถือ 086-332 3600 
E-mail: supitchawongchan15@gmail.com 
กองออกก่าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

 

 
 
 

mailto:supitchawongchan15@gmail.com


 
ตัวช้ีวัด 27.คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดด่าเนินงานตามอ่านาจหน้าที ที 

ก่าหนด 
ค่านิยาม คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการสาธารณสุข โดยใช้อ่านาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมอบหมายให้มีอ่านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการก่าหนดแผนงานและ
มาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและให้ความเห็นใน
เรื่องใดๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการ
สาธารณสุขมอบหมาย 
       (2)  ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการ
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และค่าสั่งเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
       (3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก่าหนดของท้องถิ่น 
(4)  ให้ค่าปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
       (5)  จัดท่าโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือด่าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
      (6)  สนับสนุน ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีอ่านาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 
      (7)  ออกค่าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค่า หรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
      (8)  แต่งตั้งคณะท่างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 
      (9)  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย 
ด่าเนินงาน หมายถึง การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่โดยใช้
รูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการก่าหนดมาตรการ 
แนวทาง วิธีการ ก่ากับติดตามและประเมินผล 
เพ่ือระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจด่าเนินงานตามประเด็นส่าคัญที่ก่าหนด ได้แก่ 
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป ตลาดนัด น้่าบริโภค ตู้น้่าดื่มหยอดเหรียญ โรงน้่าแข็ง 
มาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุข และพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ  

เกณฑ์เป้าหมาย จังหวัดด่าเนินงานแก้ไขปัญหาในประเด็นส่าคัญโดยผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. สสจ. (เลขาฯ อสธจ.) จัดทา่รายงานการประชุมฯและจัดส่งให้ศูนย์อนามัยที่

รับผิดชอบและศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย หลังการประชุมทุกครั้ง 
2. ศูนย์อนามัย กรมอนามัย วิเคราะห์เนื้อหาในรายงานการประชุมเทียบกับอ่านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม อสธจ. สรุปผล
เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการด่าเนินงานของ อสธจ. ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ทุก 3 เดือน 
3. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย วิเคราะห์เนื้อหาด้านกลไกการ
ด่าเนินงานตามกฎหมาย และมติของที่ประชุม จากรายงานการประชุมฯ และการ



ประสานข้อมูลเพิ่มเติมจาก สสจ. เพื่อน่าเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขทุกเดือน 
แหล่งข้อมูล ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 จังหวัดที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดโดยบรรจุประเด็นส่าคัญที่

ก่าหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุม 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด 

จังหวัด - - 32 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ประชุมและสรุปรายงานการประชุม ประชุมและสรุปรายงานการประชุม 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม และประเมินผล โดยทีมนิเทศ และศูนย์อนามัย  
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุข 
2. แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสาธารณสุข (พ.ศ. 2535 – 2554) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน              นักวชิาการสาธารณสุขช่านาญการ 
2. นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย ์          นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ 
3. ร.ท.หญิงณิชารัศมิ์     ปัญจจิตราพัฒน์         นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ  
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข โทร. 02 590 4252, 02 590 4219, 02 590 4256  

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 



 
ตัวชี้วัด 29. ร้อยละของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ งแวดล้อมได้มาตรฐาน 
ค่านิยาม เทศบาลมีระบบบริการอนามัยสิ งแวดล้อมได้มาตรฐาน หมายถึง  

1. เทศบาล  (เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง และเทศบาลต่าบล) ที่มีการด่าเนินการอนามัย
สิ่งแวดล้อมผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขที่กรม
อนามัยก่าหนด อย่างน้อย 1 ด้าน (ด้านที่ 1- 4 คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการ
คุณภาพน้่าบริโภค 3. การจัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย)  
2. เทศบาลนั้นต้องมีเทศบัญญัติ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล 2) มูลฝอย 3) ตลาด 4) การ
จ่าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 5) ตู้น้่าหยอดเหรียญ 6) สถานที่ผลิต/จ่าหน่ายน้่าแข็ง เพื่อ
ใช้ด่าเนินการด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที ่

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับในจังหวัด 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เทศบาลทุกระดับประกอบด้วย เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต่าบล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. อปท. สมัครเข้ารว่มโครงการฯ และประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯ ที่กา่หนด โดยส่งใบสมัครและแบบประเมินตนเองฯ ส่งให้กับ 

สสจ./สสอ. ในพืน้ที ่
2. สสจ./สสอ. ประเมนิการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้ม อปท. เบ้ืองต้น ตามแบบประเมินรับรองฯเพื่อคดั
กรอง อปท. และส่งรายชื่อ อปท. ที่จะเข้ารบัการประเมนิรับรอง ให้ ศูนย์อนามัย  
3. ศูนย์อนามัย/กรมอนามัย (ผู้ประเมนิที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมนิรับรองฯ)ด่าเนินการประเมินรับรองคณุภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ตามเกณฑ์ที่ก่าหนดเริ่มประเมนิไตรมาสที่ 2 – 3และประมวลสรุปผลการประเมินแจ้ง 
สสจ.เพือ่จัดเก็บเป็นข้อมูลในระดับพ้ืนที่ในไตรมาสที่ 4 
หมายเหตุ: ใบสมัคร เกณฑ์และแบบประเมนิรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. สามารถ Download ได้
จาก Website http://foodsan.anamai.moph.go.th 

แหล่งข้อมลู ศูนย์อนามัย/ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อสธจ./อปท. 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนเทศบาลทุกระดับ (ทน., ทม., ทต.) ในจังหวัด ที่ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ด้าน และมีการออกเทศบัญญัติที่สอดคล้องตามบริบทปัญหาของ
พื้นที่ โดยครอบคลุมในเรื่อง คือ 1) สิ่งปฏิกูล2)มูลฝอย 3) ตลาด4) การจ่าหน่ายอาหารในที่หรือทาง
สาธารณะ 5) ตู้น้่าหยอดเหรียญ 6) สถานท่ีผลิต/จ่าหน่ายน้่าแข็ง 

รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนเทศบาลทั้งหมดในจังหวัด 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline data หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - -  
เกณฑ์การประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
บุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจง
การด่าเนินงานพัฒนาคณุภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม อปท. 

นิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามยั 
สิ่งแวดล้อม อปท. 

ตรวจประเมินระบบ
บริการอนามยัสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลทุกระดับ 

มีระบบฐานข้อมลู สารสนเทศ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 

 

วิธีการประเมินผล :  นิเทศ ติดตามผลโดยทีมนิเทศ 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือปฏิบัติงานส่าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)” 
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ  
ส่านักสุขาภิบาลอาหารและน้่า กรมอนามัย   โทร 0 2590 4184 
2. นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่านาญการพิเศษ 
ส่านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย   โทร 0 2590 4319 
3. น.ส.วิภา  รุจิจนากุล  นักวชิาการสาธารณสุขช่านาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  กรมอนามัย   โทร 0 2590 4129 

http://foodsan.anamai.moph.go.th/


4. นางสุกานดา พัดพาดี นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร 0 2590 4190 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด 30. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง

สิ งแวดล้อมและสุขภาพ 
ค่านิยาม 1. ระบบฐานข้อมูลคือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากแหล่ง

ต่างๆ โดยเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน ที่เชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง เขตสุขภาพ
และจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด่าเนินงานด้าน
ต่างๆ  
2. สถานการณ์สิ งแวดล้อมและสุขภาพ  คือ  รายงานที่รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี รวมทั้งประเด็น
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่มีความส่าคัญและเป็นที่สนใจของประชาชนรวมทั้ง
การคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะในการด่าเนินงาน 
3. ระบบเฝ้าระวังด้านสิ งแวดล้อมและสุขภาพคือ การมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตาม
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน่ามาวิเคราะห์ 
เผยแพร่รวมทั้งน่าผลไปใช้แก้ไขปัญหา 
โดยประเด็นงานส่าคัญที่เน้นให้มีในระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่  มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป 
ตลาดนัด น้่าบริโภค  ตู้น้่าหยอดเหรียญ โรงน้่าแข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข 
และพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ที่มีมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นส่าคัญ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จังหวัด / อปท. 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ระบบฐานข้อมูล  สสจ. รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากหน่วยงานในพ้ืนที่ 

เช่น อปท.  ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
เป็นต้น เพ่ือจัดท่าเป็นระบบฐานข้อมูลระดับจังหวัด 
2. สถานการณ์สิ งแวดล้อมและสุขภาพ  สสจ. รวบรวมข้อมูลจาก อปท. ตามแบบ
ส่ารวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและจัดท่ารายงานสถานการณ์ระดับจังหวัดพร้อม
แนบแบบส่ารวจที่ได้ให้แก่เขตสุขภาพ 
3. ระบบเฝ้าระวังด้านสิ งแวดล้อมและสุขภาพ สสจ. ด่าเนินการส่ารวจ หรือรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิหรือตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นปัญหาส่าคัญใน
พ้ืนที่  

แหล่งข้อมูล ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด / อปท. 
รายการข้อมูล 1 มีระบบฐานข้อมูล  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baselinedata หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2555 2556 2557 

  - - - 
 



เกณฑ์การประเมิน :ประเมินผล 4 ครั้ง รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- บุคลากร ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

- มีการรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ   

- มีการวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

- มีระบบฐานข้อมูลฯมีรายงาน
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพระดับเขต  และมีการเฝ้า
ระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล   
เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทางการจัดท่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2. แนวทางการเฝ้า

ระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นางสาวอ่าพร  บุศรังสี  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ  
   กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย   โทร 0 2590 4349 
2. นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ 
    ส่านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4128 
3. นางปรียานุช  บูรณะภักดี  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการพิเศษ 
    ส่านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย          โทร 0 2590 4261 
4. นางนัยนา  หาญวโรดม  นกัวิชาการสิ่งแวดล้อมช่านาญการพิเศษ 
    ส่านักสุขาภิบาลอาหารและน้่า กรมอนามัย    โทร 0 2590 4607 
5. นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ 
   ส่านักสุขาภิบาลอาหารและน้่า กรมอนามัย     โทร 0 2590 4184 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 



 
ตัวชี้วัด 31. ร้อยละ ของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข ที ส่งก่าจดัมูลฝอยติดเชื้อนอก รพ. มี

การควบคุม ก่ากับ การเก็บขน และก่าจัดที ถกูต้อง 
ค่านิยาม           โรงพยาบาลที่ด่าเนินการว่าจ้างบริษัทเอกชนก่าจัดมูลฝอยติดเช้ือ ตั้งแต่การเก็บ ขน จนถึง

ขึ้นตอนการก่าจัดท่าลาย ในการขนส่งเพื่อการน่ามูลฝอยติดเช้ือไปก่าจัดท่าลาย ณ สถานที่ก่าจัด
ท่าลายนั้น โรงพยาบาลหรือผู้ว่าจ้างและเอกชนหรือผู้รับจ้างต้องด่าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 รวมทั้งต้องด่าเนินการตามกระบวนการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน โดยโรงพยาบาลหรือผู้ว่าจ้างต้องด่าเนินการก่ากับหรือ
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อเอกสาร/หลักฐาน ของเอกชนหรือผู้รับจ้างให้ถูกต้องตามค่าสั่งกระทรวงที่ 
1852/2546 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ก่าหนดให้สถานบริการสาธารณสุขและ
ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการจ้างเอกชนด่าเนินการขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อใช้เอกสารก่ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน )ที่มีการส่ง

ก่าจัด  มูลฝอยตดิเช้ือนอก รพ. 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - สสจ. ส่ารวจ และจดัเก็บรวบรวมข้อมูลผลส่ารวจ รพ. ในระดับพื้นที่ (ไตรมาส 1 – 3) ข้อมูลการ

ส่ารวจ 
 (1) จ่านวนรพ.สธ. ที่มีการจ้างเอกชนก่าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ  
(2) จ่านวน รพ.สธ. ท่ีมีการจ้างเอกชนก่าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ ใช้เอกสารก่ากับการขนส่งมูลฝอยตดิเช้ือ 
(มีตช.01/1(สีฟ้า) และมตีช.01/2) 
(3)จ่านวน อปท.(ที่รพ.ตั้งอยู่)  มีเอกสารก่ากับการขนส่ง (มีตช.04) 
(4) จ่านวน อปท.ที่มีสถานท่ีก่าจัดมูลฝอยติดเชื้อตั้งอยู่ มีการใช้เอกสารก่ากับการขนส่งมูลฝอยตดิ
เชื้อ (มีตช.05)  

- ศอ. 1  -12 ติดตามรวบรวมข้อมลูผลการส่ารวจจาก สสจ. เพื่อจดัเกบ็ในระบบฐานข้อมูล 
แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน ) 
รายการข้อมูล 1 A = จ่านวนโรงพยาบาลสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จ้างเอกชนก่าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ

นอกรพ.มีการควบคมุ ก่ากับ การเก็บ ขน และก่าจัดมลูฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 
รายการข้อมูล 2 B = จ่านวนโรงพยาบาลสังกัดส่านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดที่มีการส่งก่าจัดมูลฝอยตดิ

เชื้อนอก รพ. 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  A/B  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data 
หน่วย
วัด 

ผลการด่าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
  - - -  



เกณฑ์การประเมิน : ประเมิน1 ครั้งรอบ 12 เดือน 

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

- จ่านวนรพ.ที่มีการใช้เอกสาร
ก่ากับการขนส่ง   มูลฝอยติดเชื้อ
(มี ตช.01/1 (สีฟ้า) และตช.01/2) 

- จ่านวนอปท.(ที่รพ.ตั้งอยู่)  มีการ
ใช้เอกสารก่ากับการขนส่ง (มี ตช.
04) 

- จ่านวนอปท.ท่ีมีสถานท่ีก่าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อตั้งอยู่ มีการใช้เอกสาร
ก่ากับ  การขนส่งมูลฝอยตดิเช้ือ(ม ี
ตช.05) 

- จ่านวนรพ.ที่มีการใช้เอกสาร
ก่ากับการขนส่ง   มูลฝอยติดเชื้อ 
(มีตช.01/1  (สีฟ้า) และ ตช.
01/2) 

- จ่านวนอปท.(ที่รพ.ตั้งอยู่) มีการใช้
เอกสารก่ากับการขนส่ง (มีตช.04) 

- จ่านวนอปท.ท่ีมีสถานท่ีก่าจัดมูล
ฝอยติดเชื้อตั้งอยู่  มีการใช้
เอกสารก่ากับ  การขนส่งมลูฝอย
ติดเชื้อ (มีตช.05) 

- จังหวัดมีฐานข้อมูล
ปริมาณมูลฝอยติด
เชื้อ ท่ีได้รับการ
ควบคุม ก่ากับ การ
เก็บ ขน และก่าจัด
มูลฝอยติดเชื้อนอก
รพ.ที่ถูกต้อง 

- ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติด
เชื้อในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่จ้าง
เอกชนก่าจัดนอกรพ.ได้รับ  
การควบคุม ก่ากับ การเก็บ 
ขน และก่าจัดมูลฝอยตดิเช้ือท่ี
ถูกต้อง 

 

วิธีการประเมินผล :  ติดตาม ประเมินผล โดยศูนย์อนามัย และ สสจ. 
เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ 

2. คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมลูฝอยติดเชื้อ หลักสูตรการป้องกันและระงับการแพรเ่ชื้อหรือ
อันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเช้ือ 
3. แนวทางการจัดการมลูฝอยติดเช้ือโดยเทคโนโลยีการท่าลายเช้ือดว้ยไอน่้า ณ แหล่งก่าเนิด 
4. เอกสารก่ากับการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางศรีอรุณ  สุขเจรญิ  นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ 
ส่านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  โทร. 02 5904128  

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวช้ีวัด ด้านแก้ไขปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดนใต้ 
ระดับจังหวัด 32. อัตราฟันผุในเด็กอายุ 3 ปีลดลงร้อยละ 2 ต่อปี 

(5 จังหวัด ประกอบด้วย สตูล ยะลา สงขลา นราธิวาส ปัตตานี) 
ค่านิยาม โรคฟันผุ หมายถึง การมีรอยโรคฟันผุในช่องปาก นับรวมทั้งฟันที่เป็นรูผุ ฟันที่ได้รับการ

อุดแล้ว และฟันที่ถูกถอนไป 
เกณฑ์เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 3 ปี ถึง 3 ปี 11 เดือน 29 วันได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงาน 
แหล่งข้อมูล ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 A = เด็กอายุ 3ปี ท่ีได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและพบว่ามีประสบการณ์โรคฟันผุ  

รายการข้อมูล 2 B = เด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 
สูตรค่านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมินผล มิ.ย.-ก.ย.58  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด่าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
72.3 ร้อยละ 73.1 72.3   

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ลดลงร้อยละ 2/ปี 
 

วิธีการประเมินผล :  ผลงานเทียบกับเป้าหมายปีละ1ครั้ง 
เอกสารสนับสนุน :   
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1.ทพญ.กันยา บุญธรรมส่านักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย 
Mobile 08-1802-8978 
2.ทพ.นฤพงค์ ภักดีสสจ.พัทลุง 
Mobile 08-1738-0077 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1.ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
โทร.0-7321-2862, 0-7321-4200 
2.ทพญ.ชนิฎาภรณ์ สอนสังข์  สสจ.พัทลุง 
Mobile 08-1897-0759, 08-9733-9175 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท่า
ข้อมูล 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด่าเนินงาน 

ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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