
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

  กองแผนงาน กรมอนามัย ได้จัดท าคู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ      
การนิเทศงาน   กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรับผู้บริหาร ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข โครงการและตัวชี้วัดส าคัญของกรมอนามัย โดยได้รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขกรณีปกติ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย) การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ        
ส านักนายกรัฐมนตรี การนิเทศงานกรมอนามัย และรายละเอียดตัวชี้วัด  กรมอนามัย โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุ   ได้แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ซึ่งประกอบผู้อ านวยการ        
ศูนย์อนามัย และนักวิชาการจากศูนย์อนามัยตรวจราชการร่วมกับทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข     
๕ คณะ ดังนี้ 

  คณะที ่1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
  คณะที่ 2 การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
คณะที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เป็น

การตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหาราชการแผ่นดินร่วมสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ใน   การก ากับ 
ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารกรมอนามัย ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ตลอดจนคณะท างาน
สนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ท าให้คู่มือการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและการนิ เทศงาน กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 

        กองแผนงาน กรมอนามัย 
             16  มกราคม  2558 
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ส่วนที่ 1 
กำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑ 

 

 

ระบบกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
……………………………………………………………………………. 

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

เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการ
จัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย  อีกท้ังเป็นกลไกส าคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ  ซึ่งตามระเบียบ
ดังกล่าวในข้อ ๘ ได้ก าหนดไว้ว่า “การตรวจราชการตามระเบียบนี้  ให้ด าเนินการตามแผนการตรวจราชการ
ประจ าปี หรือตามที่ได้รับค าสั่งจาก ผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี   โดยให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าใน
กระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม  แผนการตรวจราชการประจ าปีของกรม ต้อง
สอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง โดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดบูรณาการ รวมทั้งก าหนด
มาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจติดตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ติดตามความก้าวหน้า  ปัญหา  และอุปสรรค  รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงาน” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้
บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม และ
ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ด าเนินไปตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวง  นโยบายส าคัญที่จะเร่งรัดด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  และการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที ่  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด    

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละจังหวัดพัฒนาระบบการตรวจราชการให้สอดคล้อง กับระบบการตรวจ
ราชการของประเทศ โดยประสานกันในทุกระดับ คือ ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง สามารถแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขของพ้ืนที่และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้สอดคล้องกับการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ     

2.4 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.  กรอบแนวคิดกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้

บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย ซึ่งมีการบูรณาการการท างานของหน่วยงาน ( Integration) 
โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายหรือตามยุทธศาสตร์ส าคัญ (Policy Driven)  มีการก าหนดบทบาทภารกิจและ



๒ 

 

 

ความรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน (Cross Functional Management System) มีการ
ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดยุทธศาสตร์ส าคัญของกระทรวง เป็นตัวตั้ง (Strategy–
based approach) เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ต้องมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน มีการส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Public Partnership) ทั้งวิธีการ
ท างาน การพัฒนาแนวทางการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ที่เอ้ือต่อการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน (Horizontal Governance) มีการบูรณาการเพ่ือ
ร่วมมือและผนึกสรรพก าลังกันในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุผลที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นโดยการก าหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) การจัดสรรงบประมาณแบบ
บูรณาการ การพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และประเมินผล และการพัฒนาประเด็นการตรวจติดตาม
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความ ส าคัญกับสภาพแวดล้อมของนโยบาย
ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วง ตามบริบทและภูมิสังคม มากขึ้น 

การจัดท าแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะใช้การ
วิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 3 ยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการ 15 แผน ร่วมกับการ
วิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการตามนโยบายส าคัญ
และปัญหาของของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตามประเด็นนโยบายส าคัญ ( Issue)  
และ เป้าหมายผลลัพธ์ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนเป็นส าคัญ ดังแสดงตามตารางที่ 1   

ซึ่งในการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ ก ากับ ติดตาม 
ราชการ ดังแสดงในตารางที่ 2 ได้แก่  

(1) การก ากับติดตาม (Monitoring) ความก้าวหน้าของงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  
(2) การประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ E1 : ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายว่าบรรลุผลหรือไม่ 

เช่น ประเมินตาม KPI  เป็นช่วงเวลา (Ongoing Evaluation)  E2 :  ประเมินผลบางประเด็นที่วิเคราะห์แล้วว่า
มีปัญหา และ E-PM : เป็นการติดตาม ประเมินผลโดยประธานคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์บูรณา
การกระทรวงสาธารณสุข 15 แผน (PM) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

(3) การตรวจติดตาม  (Inspection)  เป็นลักษณะการตรวจ ติดตามในเรื่องที่เป็นที่สนใจนการ
ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายของผู้บริหาร  การตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  การตรวจจุด/ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยง (Key Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือวินิจฉัยปัญหา  ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง และ การตรวจราชการ นิเทศงานตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

(4) การตรวจสอบ (Audit) อ้างอิงกับกฎ ระเบียบ เช่น การตรวจสอบภายใน ธรรมาภิบาลในการ
บริหาร ยาและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา 

(5) ระบบข้อมูล สารสนเทศ (Information) ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับเขต และระดับ
จังหวัด ที่จะต้องพัฒนาให้สามารถสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตามราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระงานในพ้ืนที่ 



๓ 

 

 

วิสัยทัศน์ : ภำย นทศวรร ต่อ ป คน ทยทุกคนจะมีสุขภำพแข งแรงเพิ่มข ้นเพ ่อสร้ำงควำมเจริญเติบ ตทำงเศร  กิจของประเทศ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงย่ังย น  
เป้าหมายระยะ 10 ปี  :   1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี   2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

 กลุ่มแม่และเด็ก
ปฐมวัย 
0-5 ปี 

กลุ่มเด็ก 
วัยเรียน 
5-14 ปี 

กลุ่มเด็กวัยรุ่น 
15-21 ปี 

กลุ่มวัยท างาน 
15-59 ปี 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ระบบบริการ
ปฐมภูมิ 

ระบบบริการ
ทุติยภูม-ิตติยภูม ิ

ระบบควบคุมโรค ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

การป้องกันและ
บ าบัดยาเสพตดิ 

การบังคับใช้
กฏหมาย 

สิ่ง 
แวดล้อม 

พัฒนาบุคลากร การเงินการคลัง ยาและ
เวชภัณฑ์พัสดุ 

ปราบปราม
ทุจริต 

เป้าหมาย 1. อัตราส่วน 
การตายมารดา
ไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพ
แสนคน 

2. อัตราเด็ก 0 - 5 
ปี มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
85 

3.  เด็กนักเรียน
เริ่มอ้วนและ
อ้วน ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

4. อัตราการ
เสียชีวิตจาก
การจมน้ าของ
เด็กอายุต่ า
กว่า 15 ปีไม่
เกิน 6.5 

5. อัตราการ
คลอดมีชีพใน
หญิงอายุ 15 - 
19 ปี(ไม่เกิน 
50 ต่อปชก.
หญิงอายุ 15 -
19 ปี พันคน) 

6. ความชุกของ
ผู้บริโภค
เครื่องดื่ม
แอลกอ อล์ใน
ปชก.อายุ 15 - 
19 ปี (ไม่เกิน
ร้อยละ 13) 

7. อัตราตายด้วย
อุบัติเหตุทาง
ถนน ในปี 
2558 ไม่เกิน 
18 ต่อ
ประชากรแสน
คน 

8. อัตราตายด้วย
โรคหลอด
เลือดหัวใจ 
ลดลงร้อยละ 
10 ภายใน
ระยะ5 ปี  

9. ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ (ร้อย
ละ 30) 

10. ร้อยละของ
อ าเภอที่มี 
District Health 
System (DHS) 
ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ 
(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80) 

11. การส่งต่อ
ผู้ป วยออกนอก
เขตสุขภาพลดลง 
 

12. ร้อยละ 50  
ของอ าเภอ 
สามารถควบคุม 
โรคติดต่อส าคัญ
ของพ้ืนที่ได้ 
 
13.ร้อยละ50 
ของอ าเภอ 
ชายแดน 
สามารถ 
ควบคุม 
  โรคติดต่อ 
  ส าคัญ 

14. ระดับ 
ความส าเร็จ 
ของการ 
ด าเนินงาน 
คุ้มครอง 
ผู้บริโภค 
ด้าน 
ผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพ 

15.อัตรา 
การหยุด 
เสพ  
(remission 
rate) ร้อยละ 
50 

16..มีเครือข่ายนัก
กฎหมายที่เข้มแข็ง 
และบังคับใช้
กฎหมายในเรื่องที
ส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

17.มีระบบ
ฐานข้อมูล 
และถาน
การณ์
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 
ระบบเฝ้าระวัง
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

18. มี
แผนพัฒนา
บุคลากรอย่าง
มืออาชีพใน
ระดับจังหวัด 

19.ประสิทธิภา
พะของการ
บริหารการเงิน
สามารถควบคุม
ปัญหาการเงิน 
ระดับ 7 ของ
หน่วยบริการใน
พ้ืนที่ (ไม่เกิน 
ร้อยละ 10) 

20.ลดต้นทุน
ยา เวชภัณฑ์  
และเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา ได้
ตามแผนของ
เขตและ 
จังหวัด 

21.ค่าดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอ
รับชั่นของ
ประเทศไทย 
(CPI) มีระดับดี
ขึ้น 

นโยบายรมว. 1.ให้ความส าคัญกับโครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
3. สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอดช่วงชีวิต 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคน
บนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยมีการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบยั่งยืน 

7. จัดการ
โรคติดต่อและภัย
คุกคามด้าน
สุขภาพ 

2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคน
บนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยมีการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบยั่งยืน 

4. ส้รางเสริมความเข้มแข็งของกลไกนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่ท างานข้ามภาคส่วน  
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ 
6. พัฒนาความม่ันคงระบบยา วัคซีนเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
10.พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพของรัฐ  

นโยบายปลัด          1. การจัดตั้งเขตสุชภาพ2. การพัฒนาก าลังคน    3. การบริหารการเงินการคลัง     4. ธรรมาภิบาล 
การผลักดันนโยบาย 
คณะรัฐมนตรีด้าน
สังคม 

   
 
 
ข้อ 5.6 ตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 
- บูรณาการกับ 
กศธ. 
- ผลักดัน
กฎหมาย 

 
 
ข้อ 5.4 อุบัติเหตุ
จราจร 
- ร่วมกับสห

สาขาทุก
หน่วยงาน
ป้องกัน
อุบัติเหตุ 

 
ข้อ 3.4 
ผู้สูงอายุ 

- Family care 
team 

- Blinding 
Cataract 

- Palliative care 
unit 

ข้อ 5.2 บริการสุขภาพ การป้องกันโรค 
กลไกการจัดการระดับเขต 
- service Plan 
- กสธ. พัฒนาจัดตั้งเขตสุขภาพ 
- สช.พัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน 

ข้อ 5.3 โรค
ระบาด 
- เฝ้าระวังโรค
ส าคัญ MERS, 
Ebola 

     ข้อ 5.1ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

 - แก้ปัญหาการ
บริหารงบ UC 
ปี 58 

- พัฒนาระบบ
ประกับสุขภาพ 
3 ระบบ 

ข้อ 10 ธรรมาภิบาล 
 - ระเบียบบริหารจัดการยา/
เวชภัณฑ์ 
- เกณฑ์จริยธรรม 
-การแต่งคั้งโยกย้าย 
- ระบบตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ 
 

ขับเคลื่อน 
นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการ  
1) โครงการ
ของขวัญ** 
 

ข้อ1  
1. รณรงค์ Vaccine หัดและคางทูม ใน

เด็กอายุ 2ปีครึ่ง- 7 ปี 

 ข้อ 1 
1.รณรงค์ 
Vaccine คอตีบ
และบาดทะยัก 
(dT) 
 

ข้อ1 
1. โครงการราก

 ันเทียม  
2. โครงการ ัน

เทียม 
ข้อ 2.5  
3. การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

ข้อ 2 
1. ทีมหมอประจ า

ครอบครัว 
(Familycare 
team) ดูแล
ประชาชนทุก
กลุ่มวัย 

ข้อ 2.5  
1. การคัดกรอง
และผ่าตัดต้อ
กระจก 
 
ข้อ 2  
2. Palliative 
care unit 

         

2) โครงการส าคัญ 2.  โครงการ
ควบคุมป้องกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

3. โครงการเฝ้า
ระวังการ
พัฒนา
สติปัญญา 

1. ลดปัญหา
ภาวะอ้วนใน
เด็กวัยเรียน 

ข้อ1 
1. To be No. 1 
2. ผลักดันโรงเรียน
สอนเพศศึกษา/
พฤติกรรมเสี่ยง 

ข้อ 3.1 
2. การป้องกัน
และลดการ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

4. การดูแลสุขภาพ
ผู้พิการ ขาขาด 

 ข้อ 2.8 
3. OPD สมุนไพร

คู่ขนาน 
4. แพทย์

ผสมผสานครบ
วงจร 

ข้อ 7 
1. พัฒนาทีม
ประเมินสถาน
การสาธารณสุข
ระดับเขตจังหวัด 
2. การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสในผู้
ติดเชื้อ HIV 
3. การจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ 
DRA ->Ebola 

ข้อ 3.4 
1. กลไกการ
ด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ระดับเขต 

ข้อ 3.1 
1. โครงการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. ผลักดัน
กฎหมายและ
ระเบียบส าคัญ 

  1.จัดตั้งเขต
สุขภาพ 

 1.สร้างระบบ
ธรรมาภิบาล  
กสธ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
 
 

1. กรมอนามัย 
2. กรมคร 
3. กรมวิทย์ 

 

1. กรมอนามัย 1.กรมสุขภาพจิต 
2. กรม คร.  
3. กรม อนามัย 
 

1. กรม คร. 
2. กรม คร 

1.กรมการแพทย์ 
2.กรมอนามัย 
3. กรมอนามัย 
4.กรมการแพทย์ 

1. สบรส. 1.สบรส 
2.กรมการแพทย์ 
3.แพทย์แผนไทย4. 
กรมสบส. 

1. กรม คร. 
2. กรมวิทย์ 

1. อย. 
2.กรม สบส. 

1. สป. 1. สป. 1. กรมอนามัย 1. สบช. 1. กลุ่มประกัน 
2. สบรส 
3. ตรวจสอบ
ภายใน สป. 

1. สบรส. สป. 

ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุก
ช่วงวัย 

บูรณาการการเพิ่ม
ศักยภาพคนไทย
ตลอดช่วงชีวิต 

ตารางที่ 1 วิเคราะหค์วามเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์กระทรวง แผนบูรณาการ 15 แผน  นโยบายรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



๔ 

 

 

ตารางที่ 2 แนวคิดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 Monitor Evaluation Inspection Audit Information 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุม่วัย 

  เช่น การพัฒนาสุขภาพตามกลุม่วยั   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาระบบ
บริการ 

  เช่น  การบริการปฐมภูม ิ 
       การส่งต่อ 
       Palliative  care unit 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

เช่น การติดตามงบลงทุน 
      การติดตามการใช้จ่าย 
      งบประมาณ 

 เช่น การบริหารการเงินการคลัง เช่น การบริหารยาและ    
      เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

 

ขอบเขต ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ของงานที่วางแผนไว้แล้ว  

 

E1 ประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย
ว่าบรรลุผลหรือไม่ เช่น ประเมิน
ตาม KPIเป็นช่วงเวลา 

  (Ongoing Evaluation) 
E2 ประเมินผลบางประเด็นที่
วิเคราะห์แล้วว่ามีปัญหา 
 
E-PM  การติดตาม ประเมินผล 
โดย PM 

- ตรวจติดตามเรื่องที่เป็นที่สนใจในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร 

- ตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
- ตรวจจุด/ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง (Key 
Risk Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะ
ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพื่อวินิจฉัยปัญหา  ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าต่อหน่วย
รับตรวจ และ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารในส่วนกลาง 
- ตรวจและนิเทศงานตามปัญหาของพื้นที่ 

การควบคุมตรวจสอบเทียบกับ
กฎ ระเบียบ เช่น 
- การตรวจสอบภายใน 
- ธรรมาภิบาลเรื่องการบริหาร

ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. ข้อมูลเพื่อ

ประเมิน
สถานการณ์ 

3. ข้อมูลเพื่อ 
ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า
และประเมินผล 

*** ไม่เพิ่มภาระ
งานพื้นที่ 

หน่วยด าเนินการ เขตก ากับติดตาม ส่ง 
- ส านักในสป.ที่เป็นFocal 

point  
- สตป.ประมวลผล 

E1  กรม/ ส านักเจ้าภาพ, สนย 
E2  กรม./สตร./สตป. (คกก.) 
E-PM  Program manager (PM  )

กรม,  สนย 

สตร./สตป./ ทีมตรวจราชการ หน่วยงาน หรือ ทีม ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะเรื่อง 

Health Data 
Center (HDC)  
ของจังหวัด เขต 
กรม และ สนย. 

ความถี่ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน แล้วแต่
ลักษณะของประเด็น 

รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
 

2  รอบ ตามแผนการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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3. รูปแบบกำรตรวจรำชกำร  
รูปแบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย 3 

รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 การตรวจราชการโดยสัมพันธ์กับการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวง (KPI) 
รูปแบบที่ 2 การตรวจติดตามนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ และรูปแบบที่ 3 เป็นการตรวจสอบ (Audit) 
เฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง ดังแสดงในตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  รูปแบบการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
 สัมพันธ์กับการประเมิน

ตาม KPI 
ตรวจติดตามนโยบายส าคัญ  ตรวจเฉพาะกิจ  / ตรวจสอบ 

(Audit) เฉพาะเรื่อง 
ลักษณะ ตรวจติดตามงานที่ไม่

บรรลุเป้าหมาย 
 

1) ตรวจติดตามเรื่องที่เป็นที่สนใจในการขับเคลื่อน
นโยบายของผู้บริหาร 

2) ตรวจจุด/ประเด็นที่เป็นความเสี่ยง (Key Risk 
Area : KRA) ที่จะเป็นอุปสรรค หรือที่จะท าให้
การขับเคลื่อนนโยบายไม่ประสบความส าเร็จ 
เพื่อวินิจฉัยปัญหา  ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
ให้ค าแนะน าต่อหน่วยรับตรวจ และ ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

3) ตรวจติดตามเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ 

ตรวจสอบตามกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ โดยเฉพาะ   
ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาล 
เช่น ตรวจสอบภายใน การ
บริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา การบริหารการเงินการคลัง
ในหน่วยบริการที่ประสบ
วิกฤติทางการเงิน 

เครื่องมือ ผลการประเมิน KPI ที่ไม่
บรรลุเป้าหมาย 

แนวทางการตรวจติดตาม  
(Inspection Guideline) 

ระเบียบ กฎหมาย 

ระยะเวลา รายเดือน รายไตรมาส 
ตามลักษณะของ KPI 

2  รอบต่อปี ตามแผนการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

แผน/ปฏิทิน ก าหนดการรายงานผล KPI   
(รายเดือน รายไตมาสตาม
ลักษณะของ KPI) 

ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน รายเขต /
รายจังหวัด 

เช่น แผนการตรวจประเมิน / 
แผนการตรวจสอบภายใน /
แผนของทีมการเงินการคลัง 

ทีม ทีมนิเทศตามภารกิจของ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ 
KPI 

ทีมตรวจราชการ ได้แก่  ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข  สาธารณสขุนิเทศก์   
ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากส านัก 
ในสังกัดส านักงานปลดักระทรวง  ผู้เช่ียวชาญ
ระดับจังหวดั/ เขต ผู้ทรงคณุวุฒิจากภายนอกท่ี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะ
ตรวจราชการ โดยมี ส านักตรวจและประเมินผล
เป็นเลขานุการคณะ 

ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการ 

ทีมเฉพาะกิจที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

ความสัมพันธ์ น าผลการตรวจประเมิน
และนิเทศงาน รายงานต่อ
ผู้ตรวจราชการเพื่อ
พิจารณาเป็นประเด็น
น าเข้าการตรวจราชการใน
รอบปกติ 

พิจารณาผลจากการตรวจติดตามงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย และ ผลการตรวจสอบตามประเด็น
เฉพาะกิจ/เฉพาะเรื่อง เข้าร่วมการตรวจราชการใน
รอบปกติ 

น าผลการตรวจประเมิน/
เฉพาะกิจ รายงานต่อผู้ตรวจ
ราชการเพื่อทราบและ
พิจารณาเป็นประเด็นน าเข้า
ร่วมการตรวจ    
             ราชการในรอบปกติ 
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4. กรอบประเด นกำรตรวจรำชกำร 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 2 ภารกิจ     5 

ด้าน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 กรอบประเด็นการตรวจราชการ 

2 ภารกิจ 5 ด้าน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1. การตรวจ
ติดตามนโยบาย
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
กระทรวง และ
แก้ไขปัญหา
พื้นที ่

1. การพัฒนาสุขภาพ
ตามกลุม่วัยและ
ระบบควบคมุโรค 

1. การพัฒนาสุขภาพตามกลุม่วัย 1. การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 

2. ระบบควบคมุป้องกันโรค 2. ระบบการควบคมุป้องกันโรคในพ้ืนท่ีที่ได้
มาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบ 
บริการ 

3. ระบบบริการปฐมภมู ิ 3. อ าเภอมีระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ 
(District Health System : DHS) ที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 

4. ระบบบริการทุติยภมูิและตตยิภมูิ 4. การส่งต่อผู้ป วยออกนอกเขตสขุภาพ
ลดลง 

3 . การบริหารจัดการ 5. การบริหารการเงินการคลัง 5. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน  
6. หน่วยบริการในพ้ืนท่ีมีต้นทุนตอ่หน่วยไม ่
    เกินเกณฑ์เฉลีย่กลุม่ระดับบริการ  

6. การบริหารยาและเวชภณัฑ ์ 7. การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที ่
    ไม่ใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ    
    สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 

7. ธรรมาภิบาล 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการ 
อาหาร และผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

8. ระบบการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน 
บริการ อาหารและผลิตภณัฑ์
สุขภาพ 

9. การพัฒนากลไกการด าเนินงานและผล
การด าเนินงานคุม้ครองผู้บริโภคดา้น
บริการ อาหารและผลิตภณัฑส์ุขภาพ 

9. ระบบการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ 

10.คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ.) ด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่และ
แนวทางที่ก าหนดได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. การตรวจ
ราชการแบบ
บูรณาการ
ร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตร ี

5. การตรวจราชการ
แบบบูรณาการ
ร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตร ี

10. ตรวจราชการแบบบรูณาการ
ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี

11. โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยอาหารในส่วนภมูิภาค 

12. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อม
จ าหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP 

13. โครงการแก้ไขปญัหาผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพ
ติด และการสร้างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให้สังคม (Demand) 

 นอกจากนี้ บางคณะได้มีการจัดท าแนวทางการตรวจราชการประเด็นที่อาจเป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือให้
ผู้ตรวจราชการและคณะใช้ประโยชน์เป็นคู่มือแนวทางในการตรวจติดตามประเด็นที่เป็นปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  
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3. แนวทำงกำรตรวจรำชกำร (Inspection Guideline) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ส านักตรวจราชการกระทรวง และส านักตรวจและประเมินผล ได้

ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจราชการกรณีปกติ  ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รับ ังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นควบคู่กับการ
เร่งรัดผลงาน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มากกว่าการแก้ไขตัวเลข ตัวชี้วัด โดยก าหนดเป็นภารกิจที่ส าคัญ 
๒ ภารกิจ 5 ด้าน 10 หัวข้อ 13 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น ในแต่ละหัวข้อจะใช้กรอบการท างานที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการตรวจราชการและนิเทศงาน เพ่ือประเมินปัญหาการท างาน กระบวนการปฏิบัติ
และผลลัพธ์ต่างๆ ตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทั้ง 5 
คณะ ได้จัดท าแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางส าหรับผู้ท าหน้าที่
ตรวจราชการ และเป็นการสื่อสารกับหน่วยรับตรวจ ซึ่งกรอบเนื้อหาแนวทางการตรวจราชการ ( Inspection 
Guideline) ประกอบด้วย 

(1) สถานการณ์ หรือสภาพปัญหา ของประเด็นการตรวจราชการ 
(2) เป้าหมาย ซึ่งอาจระบุเป็นค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผล (KPI) ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

กระทรวง หรือ ระบุเป็นพ้ืนที่ หรือประเด็นความเสี่ยง 
(3) มาตรการการด าเนินงานในพ้ืนที่  
(4) แนวทางการตรวจติดตาม ซึ่งเป็นรายละเอียดแนวทางเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ท าหน้าที่

ตรวจราชการว่า จะไปตรวจอะไร ตรวจอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจประเด็นส าคัญต่อความส าเร็จของงาน 
(Key success Area) ปัจจัยหรือปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้งานบรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จ (Key Success factor) ที่จะ
ส่งผลถึงความส าเร็จของการน านโยบายหรือมาตรการไปปฏิบัติ หรือ การเกิดปัญหาในพื้นที่ ซึ่งผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการที่รับผิดชอบแต่ละประเด็นจะต้องน าสิ่งที่ตรวจพบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลโดยสรุป 

(5) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ   

4. กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรและข้อเสนอแนะ 
4.1 กำรรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 

 4.1.1 การจัดท ารายงานผลการตรวจราชการระดับเขตบริการสุขภาพ  
 1) ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจราชการรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตาม
แบบรายงานการตรวจราชการ (ที่ปรากฎในภาคผนวก 2) โดยสรุปข้อสังเกต หรือปัญหาส าคัญที่ค้นพบ ต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายใน 7 วัน หลังจากการเสร็จสิ้นการตรวจราชการแต่ละจังหวัด แต่ละเขต ทั้งนี้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตนั้น และให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมเสนอต่ออธิบดีกรม ด้วย
อีกทางหนึ่ง 

2) หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพ ส านักตรวจและประเมินผลซึ่งท าหน้าที่เป็น
เลขานุการของคณะตรวจราชการ จัดท ารายงานผลการตรวจราชการ  

2.1) บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ระดับจังหวัด เฉพาะในกรณีที่มีประเด็น 
เร่งด่วนส าคัญ เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที  
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2.2) บทสรุปผู้บริหาร ( Executive Summary) ระดับเขต จัดท าภายหลังจากการ
ตรวจราชการเสร็จสิ้นในแต่ละครั้งที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของเขต เสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย 

2.3) รายงานภาพรวมระดับเขตบริการสุขภาพ รายประเด็นการตรวจราชการ ภายใน 
15 วัน หลังจากการตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย ของแต่ละรอบ 

2.4) รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการที่ให้ไว้แก่หน่วยรับตรวจ ภายใน 15 วัน หลังจาก
การตรวจราชการจังหวัดสุดท้าย ของแต่ละรอบ ตามแบบรายงานการตรวจราชการ  

4.1.2 การจัดท ารายงานภาพรวมประเทศ 
 1) กรมเจ้าภาพหลักสรุปผลการตรวจราชการตามประเด็นตรวจราชการที่ รับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพหลัก เสนอต่อคณะกรรมการก ากับแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะที่เก่ียวข้อง  

2) คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ และคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไขปัญหาและจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ได้จากการตรวจราชการในพ้ืนที่ 

3) ส านักตรวจและประเมินผลจัดท ารายงานผลการตรวจราชการภาพรวมทั้งประเทศ สรุปผล
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผลจากการพิจารณากลั่นกรองและบูรณาการการแก้ไข
ปัญหา และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 
รอบ ๖ เดือน (Semi – Annual Inspection Report : SAIR) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 และรายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 (Annual Inspection Report: 2015) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕8 
เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 กำร หข้อเสนอแนะ 
4.๑.1 ข้อเสนอแนะระดับพ้ืนที่ ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและสามารถแก้ไขได้ในพ้ืนที่ ผู้ท าหน้าที่

ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจ 
4.1.2 ข้อเสนอแนะส่วนกลาง ในกรณีปัญหาที่ตรวจพบและจ าเป็นต้องแก้ไขโดยส่วนกลาง ผู้ท า

หน้าที่ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นรับไปประสานแก้ไขปัญหาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ 
4.1.3 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปัญหาที่คณะผู้ตรวจราชการมีความเห็นว่าจ าเป็นต้อง

แก้ไขระดับนโยบาย จะถูกน าไปพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือเสนอให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบายพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกลไก
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะ เมื่อได้ข้อยุติแล้วให้เสนอต่อหัวหน้าผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเพ่ือน าเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ต่อไป 

 

5. คณะตรวจรำชกำร ประกอบด้วย 
 5.1 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

5.2 สาธารณสุขนิเทศก์   
5.3 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม  
8.4 ผู้แทนจากส านักในส านักงานปลัดกระทรวง ที่ร่วมคณะตรวจราชการ 

 5.5 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการจังหวัด 
 5.6 ผู้ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาให้ร่วมคณะตรวจราชการ 
 5.7 ส านักตรวจและประเมินผล  คณะเลขานุการ 
ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ก ากับดูแลเขตบริการสุขภาพนั้น 
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6. หน่วยรับกำรตรวจรำชกำรและหน่วยรับกำรตรวจเยี่ยม 
6.1 หน่วยรับกำรตรวจรำชกำร 

6.1.1 ส านักงานเขตบริการสุขภาพ   
6.1.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
6.1.3 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป   

6.2 หน่วยรับกำรตรวจเยี่ยม 
6.2.1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
6.2.2 โรงพยาบาลชุมชน   
6.2.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
6.2.4 ศูนย์วิชาการ 
6.2.5 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

7. ระยะเวลำ นกำรตรวจรำชกำร ตรวจราชการรายรอบปกติ ปีละ 2 รอบ ได้แก่ 
7.1 รอบที่ 1 : ก าหนดตรวจราชการ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 เพ่ือประเมินสภาพ

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

7.2 รอบที่ 2 : ก าหนดตรวจราชการระหว่างเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2558 เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ การแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการรอบที่ 1 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจที่สามารถน าไป
ปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในส่วนกลาง 

8. บทบำทผู้ที่เกี่ยวข้องกำรตรวจรำชกำร และขั้นตอนกำรตรวจรำชกำร 
8.1 บทบำทหน่วยรับตรวจระดับจังหวัด 
 8.1.1 ขั้นเตรียมการตรวจราชการ (ก่อนลงตรวจราชการ) 
  1)  เตรียมข้อมูลการด าเนินงานตามแผนการตรวจราชการและแผนการแก้ไขปัญหา

สุขภาพในพ้ืนที่ 
  2) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของจังหวัดกับ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ

เขตบริการสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ 
  3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพ่ือร่วมรับการตรวจราชการ ตามวัน 

เวลาที่ก าหนด 
 8.1.2 ขั้นการตรวจราชการ 

 1) รับการตรวจราชการของทีมตรวจราชการ และอ านวยความสะดวกแก่ทีมตรวจราชการ  
 2) น าเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของทีมตรวจราชการ ในประเด็นที่ทีมตรวจราชการ

มีข้อสงสัย  โดยมีกรอบแนวทางการน าเสนอข้อมูลของจังหวัดในการตรวจราชการ ดังนี้ 
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    2.1) การตรวจราชการ รอบที่ 1 :  สถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ และแผนการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพภาพรวมจังหวัด 
 2.2) การตรวจราชการ รอบที่ 2 : ผลการด าเนินงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 
ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ก ากับดูแลแต่ละเขตสุขภาพ 

3) รับ ังและร่วมอภิปรายสรุปผลการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ เพ่ือรับไปด าเนินการต่อไปในพ้ืนที่ 

8.2 บทบำทผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรกรม และ ผู้ร่วมตรวจรำชกำรจำกส ำนัก นสังกัด
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

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

กรมรับผิดชอบ ของแต่ละจังหวัดเพ่ือเตรียมการตรวจราชการในพ้ืนที่ 
  1.3) ประสาน และยืนยัน วัน เวลาในการตรวจราชการของแต่ละจังหวัดภายในเขตบริการ

สุขภาพ  ในแต่ละรอบการตรวจกับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ ของส านักตรวจและประเมินผล 

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

ปฏิบัติในพ้ืนที่ และกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมจังหวัด 
  2.3) วิเคราะห์กระบวนการท างานในแต่ละประเด็นการตรวจราชการที่ส าคัญ และ

ประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ โดยไม่น าตัวชี้วัด (KPI) ระดับกระทรวง เขต จังหวัด เป็นตัวตั้งในการท างาน
และการตรวจราชการ 

2.4) ประมวล สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อ 2.2) และ 2.3) ร่วมกันระหว่างผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการกรมที่เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม จากข้อมูล ข้อสังเกต และข้อเท็จจริงที่พบในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท า
สรุปผลการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญต่อหน่วยรับการตรวจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง โดยสรุปน าเสนอผู้ตรวจราชการ และหน่วยรับการตรวจ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ 
(ตก.1) ให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ ในวันสุดท้ายของการตรวจราชการแต่ละจังหวัด  

2.5) ประสานการสรุปประเด็นการตรวจราชการ และการให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินงาน กับหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตบริการสุขภาพ เพ่ือบันทึกในสมุดตรวจราชการของหน่วยรับตรวจ 

 3) ขั้นสรุปผลการตรวจราชการ 
  วิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายรอบ รายเขต ตามแผนการตรวจ

ราชการที่ก าหนด ส่งกองแผนงานของกรม เพ่ือสรุปภาพรวมระดับกรม พร้อมทั้งส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจ
ราชการเขตบริการสุขภาพของส านักตรวจและประเมินผลเพื่อสรุปภาพรวมระดับเขต  

8.3 บทบำทผู้รับผิดชอบประเด นกำรตรวจรำชกำรระดับกรม 
 วิเคราะห์สรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอต่อ

คณะกรรมการประสานและติดตามผลการตรวจราชการ 5 คณะที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออภิปรายผลการตรวจราชการ 
และสรุปเป็นภาพรวมประเทศ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

----------------------------------------------------------- 



๑๑ 

 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

สรุปกรอบประเด นกำรตรวจรำชกำร 
( นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๒ 

 

 

ข้อมูลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของกรมอนำมัย 

เขต 
สุขภำพ 

ศอ. จังหวัด ผู้ตรวจรำชกำร สำธำรณสุขนิเทศก์ 
ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรระดบักรม 

คณะท ำงำนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำรจำกส่วนกลำง 

กรอบประเด นกำรตรวจรำชกำร 

หัวหน้ำทีม ทีมสนับสนุนจำกศูนย์อนำมัย ภำรกิจ ด้ำน ข้อ 
ประเด นกำรตรวจรำชกำร 

ที่มุ่งเน้น 
1 10 เชียงใหม่ แม่ ่องสอน ล าปาง 

ล าพูน แพร่ เชียงราย น่าน พะเยา 
นพ.ค ารณ  ไชยศิริ - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 

(นพ.ภิศักดิ ์ เลิศเรืองปัญญา) 
1. พญ.นงนุช  ภัทรอนันตนพ 
2. นายอเนก  ศิริโหราชัย 
3. นางปิยพร  เสารส์าร 
4. นพ.สุรพันธ์  แสงสว่าง 
5. พญ.โชตริส  พันธ์พงษ์ 

1. ทพญ. จันทนา  อึ้งชูศักดิ ์
2. นายจรัล  จักรวาลชัยศร ี
3. นางสุรีย์  วงศ์ปิยชน 
4. นางสุจิตต์  สาลีพันธ์ 
5. นางลีลานุช  สุเทพารักษ ์
ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
6. นพ. ดนัย  ธีวันดา 
7. นพ. สราวุฒิ  บุญสุข 
๘. นพ. กติต ิ ลาภสมบัตศิิร ิ
๙. นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร 
๑๐. นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน 
11. นางกอบกาญจน์  มหัทธโน 
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
12. นพ. เอกชัย  เพียรศรีวัชรา 
13. นางวิมล  บ้านพวน 
ส านักโภชนาการ 
14. พญ. นภาพรรณ  วิริยะอตุสาหะกุล 
15. ดร.พญ. สายพิณ  โชติวิเชียร 
16. นางสาวกรองแก้ว  ก้อนนาค 
ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 
17. นพ. กติติพงศ ์ แซ่เจ็ง 
18.นพ. บุญฤทธิ์  สุขรัตน ์
๑๙. นายสมสุข  โสภาวนิตย ์
ส านักทันตสาธารณสุข 
๒๐. ทพญ. สุปราณี  ดาโลดม 
21. ทพญ. สุณี  วงศค์งคาเทพ 
22. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์ 
กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
23. นพ. เกษม  เวชสุทธานนท์ 
24. ดร. สุพิชชา  วงศ์จันทร์ 
25. นางดรุณ ี อ้นขวัญเมือง 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
26. นางปริยะดา  โชควิญญ ู
27. นางศรีอรุณ สุขเจริญ 
28. นางณีรนุช  อาภาจรัส 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
29. นางนันทกา  หนูเทพ 
3๐. นางนภพรรณ   นันทพงศ์ 
3๑. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย 
32. นางปิยะวรรณ  กลุโภคิน 
๓๓.นายสันติ  ซิมพัฒนานนท์ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
3๔. นางสิริวรรณ  จันทนจุลกะ 
3๕. นางสาวอ าพร  บุศรังษ ี
3๖. นางเพ็ญผกา  วงษ์กระพันธ์ุ 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
3๗. นายสมชาย  ตู้แก้ว 
3๘. นายสุพจน์  อาลีอุสมาน 
3๙. นางมะลิลา  ตันติยุทธ 
กองแผนงาน 
๔๐. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค 
4๑. นางธีราภรณ์  ไชยศิริวัฒนะกุล 
4๒. นายนุกูลกิจ  พุกาธร 
๔๓.นางสาววราภรณ์  ถนัดกิจ 

1.  การตรวจติดตาม
น โ ย บ า ย เ ป้ า ห ม า ย
ยุทธศาสตร์กระทรวง
และแก้ไขปัญหาพื้นที ่

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัยและระบบควบคุม
โรค 

การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 

การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย 

2 9 พิษณุโลก อุตรดิตถ ์ตาก เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย 

นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
(นพ.วีระชัย  สิทธิปิยะสกุล) 

1. นางสาวลินดา  สิริภูบาล 
2. นายสุธน  เพ็งคุ้ม 
3. ทพ.วรพันธ์  ลิ้มสินธะโรภาส 

2 .  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริการ 

 ระบบบริการปฐมภูม ิ อ าเภอมีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
ที่เช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (การส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก) 

3 8 ชัยนาท ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
พิจิตร อุทัยธาน ี

นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 8 
(นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม) 

1. พญ.ศรินนา แสงอรุณ 
2. ดร.วณิชชา กิจวรพัฒน์ 
3. ดร.ร าไพ เกียรติอดิศร 
4. ทพ.ก้องเกียรต ิ เติมเกษมศานต์ 

3. การบริหารจัดการ - - 

4 1 อยุธยา ปทุมธาน ีนนทบุรี อ่างทอง นายธีรพล  โตพันธานนท ์ นพ.มรุต จิรเศษรฐศิริ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1 
(นพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์) 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 2 
(นพ.อมร  แก้วใส) 

1. นพ.จิรตัน์  ตั้งฐิตวงศ ์
2. ทพญ.เมธินี  คุปพิทยานันท์ 
3. ดร.กานดาวส ี มาลีวงษ ์
4. นางฐิฏา  ไกรวัฒนพงศ ์

4. การคุ้มครองผู้บริโภค
และด้านสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ระบบการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้าน 
สิ่งแวดล้อมสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
(อสธจ.) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
แ ล ะแนวทา งที่ ก า หนด ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2 สระบุรี ลพบุร ีสิ่งห์บุรี นครนายก 1. นางสาวถนอมรัตน์  ประสิทธิเมตต ์
2. นายวิชาญ  ด ารงกิจ 
3. พญ.สินีนาฏ  กุศลจริยา 
4. ทพ.พนิตเทพ  ทัพพะรังส ี

2. การตรวจราชการ
แบบบูรณาการร่วมกับ
ส านักนายกรัฐมนตรี 

5.1 การด าเนินการตาม
กรอบประชาคมอาเซียน 
 

การเสริมความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
สินค้าและบริการและ
ปัจจัยสนับสนุน 

1. ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร
ผ่านมาตรฐาน CFGT ร้อยละ 80 
2. ตลาดสดประเภทที่  1 ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100  

5 4 ราชบุรี กาญจนบุร ีนครปฐม 
สุพรรณบุรี สมุทรสาครเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ์สมุทรสงคราม 

นพ.วิศิษฐ์  ตั้งนภากร นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 
(นพ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล) 

1. นางชลิดา  เกษประดิษฐ ์
2. นางนุชรา  บุญกนก 
3. พญ.มณฑา  ไชยะวัฒน 
4. ทพญ.วรวรรณ  อัศวกุล 

5.2 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอย
ตาม Road map ของ 
คสช. 

1. การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
วิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) 
2. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายท่ีเหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) 
3. การวางระเบียบมาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการท่ียั่งยืน 

6 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี
สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุร ี
ชลบุรี ตราด ระยอง 

นพ.วิศิษฐ์  ตั้งนภากร นพ.ธ ารง สมบุญตนนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 
(นพ.พนิต  โล่เสถียรกิจ) 

1. ทพ.ด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ 
2. พญ.ภาวิณี  ธีรการุณวงศ ์
3. นางสาวรัตนา  เพชรพรรณ 
4. นายสิทธ์ิทัศน์  ผาณิบุศย ์

7 6 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 
กาฬสินธุ ์

นพ.รัฐวุฒิ  สุขม ี นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
(นพ.ประสิทธ์ิ  สัจจพงษ์) 

1. นางทัศนีย์  รอดชมภ ู
2. ดร.จริยา  อินทรรัศมี 

8 6 หนองคาย เลย บึงกาฬ
หนองบัวล าภู  

นพ.ชาญวิทย์  พระเทพ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
(นพ.ประสิทธ์ิ  สัจจพงษ์) 

1. พญ.ชนิดา  หอมหวล 
2. นางเพ็ญนิดา  ไชสายัณห์ 
3. นางวาทินี  แจ่มใส 

7 อุดรธานี นครพนม สกลนคร 4. นางไฉไล  ช่างด า  
5. นางสิรภัทร  สาระรักษ ์

9 5 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร ์นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป ์ นพ.ยุทธนา พูนพานิช รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์
อนามัยที่ 5 
(พญ.วีณา  มงคลพร) 

1. นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น 
2. นางสาวณัฏฐิรา  ทองบัวศิริไล 
3. ทพญ.กันธิมา  เหมพรหมราช 
4. พญ.แสงนภา  อุทัยแสงไพศาล 
5. ดร.สินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรหมมี 

10 7 มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ อุบลราชธาน ี

พญ.ประนอม  ค าเท่ียง - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 
(นพ.ชัยพร พรหมสิงห์) 

1. นางสาวละออ จันสุตะ  
2. นางมลุลี  แสนใจ  
3. นางจุรีภรณ์  คูณแก้ว 

11 11 ชุมพร สุราษฎรธ์าน ีระนอง กระบี ่
ภูเก็ต พังงานครศรีธรรมราช  

นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 11 
(นพ.ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้น) 

1. นางสาโรช  สิมะไพศาล 
2. นางฉลอง  เรืองศร ี
3. ดร.ชัยณรงค์  แก้วจ านงค์ 

12 12 พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล นราธวิาส 
ปัตตานี ยะลา 

นพ. ธีรพล  พันธานนท ์ นพ.ยอร์น จิรนคร ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 
(นพ.บุญแสง  บุญอ านวยกิจ) 

1. นางสุคนธ์  สุวรรณบันดิษฐ ์
2. นายมานะ  หะสาเมาะ 

13 13 กรุงเทพมหานคร พญ.ประนอม  ค าเท่ียง ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1 
(นพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์) 

1. นางฉัตรลดา  กาญจนาสุทธิแสง 
2. นางสิริรฐั  ภิเศก  
3. นางจันทิรา  นันทมงคลชัย 



๑๓ 

 

 

 
 

 
 
 

กรอบแนวทำงกำรตรวจรำชกำร 
กระทรวงสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
คณะ 1 - 5 

(Inspection Guideline)

 



๑๔ 

 

 

แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

(Inspection Guideline) 
คณะที่ 1 : กำรพัฒนำสุขภำพตำมกลุม่วัยและระบบควบคุม รค 

 
ประเด นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 

1. กำรบริหำรงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน รคตำมกลุ่มวัย 
2. ระบบกำรควบคุมป้องกัน รค นพ ้นที่ ด้มำตร ำน 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนนิงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด นตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น : (1) กำรบริหำรงำนส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน รคตำมกลุ่มวัย 
1.ทุกเขต/จังหวัดมี
กระบวนการบริหารส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตาม
กลุ่มวัย 

1.1 การวิเคราะหส์ภาพปัญหา
สุขภาพ 

(1)  มีข้อมูลสถิติโรค/ปัจจัยที่มีต่อปัญหา
สุขภาพ/ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
(2)  มีการวิเคราะหจ์ัดล าดับปญัหา
สุขภาพในภาพรวมจังหวัด 

มีการวิเคราะห์
และจัดล าดับ
ปัญหาสุขภาพใน
ภาพรวม 

 1.2 การจดัท าแผนสุขภาพระดับ
เขต จังหวัดและอ าเภอ และการ
บริหารงบประมาณงาน ส่งเสริม
ป้องกัน 

(1)  มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขต 
(2)  มีแผนงานส่งเสรมิสุขภาพและ
ป้องกันโรคระดับจังหวัด 
(3) มีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ที่แสดงข้อมูลการด าเนินงานทั้งจังหวดั
จากทุกแหล่งงบประมาณ 
(4) มีแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณที่แสดงข้อมลูการ
ด าเนนิงานในภาพรวมอ าเภอจากทุก
แหล่งงบประมาณ 

1. มีแผน
ยุทธศาสตร์
สุขภาพเขต 
2. มีแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ
จังหวัด/อ าเภอ 
 

 1.3 การบริหารจดัการระบบข้อมูล (1)  มีการจัดระบบข้อมลูเพื่อการ
ก ากับติดตามในระดับเขต 
(2) มีการจัดระบบข้อมูลเพื่อการก ากับ
ติดตามในระดับจังหวัด 

มีระบบข้อมลูใน
การก ากับติดตาม
ผลการเนินงาน
ระดับเขต/จังหวัด 

 1.4 การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ (1) มีการประชุมชี้แจงกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ระดับเขตใหผู้้บรหิารและผู้
ปฏิบัติทุกระดับรับทราบ 
(2) มีการประชุมช้ีแจงแผนงาน PP ระดับ
จังหวัดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับ
รับทราบ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(3) จังหวัดมีการตรวจสอบแผนปฏิบัติ
การระดับอ าเภอใหส้อดคล้องกับแผน
ระดับจังหวดัและเขต 

1. มีการประชุม
ช้ีแจงแผนงาน
ส่งเสริมป้องกัน ให้
ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบตัิ
รับทราบทุกระดับ 
2. มีการตรวจสอบ
แผนปฏิบตัิการ
ระดับอ าเภอให้
สอดคล้องกับแผน
ระดับจังหวดัและ
เขต 

1.ทุกเขต/จังหวัดมี
กระบวนการบริหารส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคตาม

1.5 การก ากับ ติดตาม
ประเมินผล 

(1) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลระดับเขต 
(2) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 

1. มีแผนการตรวจ
ติดตามประเมินผล
ระดับเขต/จังหวัด/

11 12 

13 



๑๕ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนนิงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

กลุ่มวัย (ต่อ) และประเมินผลระดับจังหวัด 
(3) มีแผน / การสรุปผลตรวจ ติดตาม 
และประเมินผลระดับอ าเภอ 

อ าเภอ  
2. มีสรุปผลการ
ตรวจ 

2. ทุกจังหวัดมีกระบวนการ
ของการด าเนินงานและ
ผลลัพธ์ตามกลุ่มวยั 5 กลุม่ 
 ดย ห้ควำมส ำคัญกลุ่มวัยที่
เป็นน ยบำยส ำคัญของ
รั บำล ค อ กลุ่มวัยผู้สูงอำย ุ
(ส าหรับประเด็นการตรวจ
ราชการกลุม่วัยอื่นให้พจิารณา
ตามสภาพปญัหาในพื้นที)่ 
 

(1) ร้อยละ 30 ของ
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุท่ีพึงประสงค ์   
 

1. ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุที่พ งประสงค์ 
1.1 พัฒนาระบบกลไก การ
ด าเนินงาน ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัด และพื้นที ่
1.2 การประเมินพฤติกรรม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ 
1.3 พัฒนาผู้สูงอายุ ให้มีทักษะใน
การดูแลสุขภาพตนเอง และ
สนับสนุนกิจกรรมการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
1.4 สนับสนุนกิจกรรมของ
เครือข่ายการด าเนินงานผู้สูงอาย ุ

1. มีการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหา
ของผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและพืน้ท่ี 
2. มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (ตามสมดุบันทึกสุขภาพผูสู้งอายุ
เล่มสี ้า กระทรวงสาธารณสุข)  
3. มีแผนงาน โครงการทีส่อดคล้องกับ
แผนงานส่งเสริมการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุให้มี
พฤติกรรมสุขภาพดี  
4. มีการพัฒนาทักษะกาย  ใจ ใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 
5. มีการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย
การด าเนินงานผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ 
/ วัดส่งเสริมสุขภาพ /ชมรมคลังสมอง 
6. มีการวิเคราะห์การบริหารจดัการ และ
ด าเนินงานตามบริบทของพื้นที่ 
7. มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ และปัญหาทีเ่ป็น
ผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์และ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
2. ผู้สูงอายุกลุ่ม
เสียงไดร้ับการ
พัฒนาทักษะ  กาย  
ใจ  ร้อยละ 80 
 

(2) ร้อยละ 30 ของ DHS  มี
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
และผู้สูงอายุที่ต้องการการ
พึ่งพิง (Long Term Care) ด้าน
สุขภาพ 

2.  DHS  มีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำวและผู้สูงอำยุท่ีต้องกำรกำร
พ ่งพิง (Long Term Care) ด้ำน
สุขภำพ 
2.1 ส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถิ่นมี
ระบบการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
2.2 ชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริม
สุขภาพและปรับสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อผู้สูงอาย ุ

1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ของผู้สูงอายุในระดับจังหวัดและพื้นที่ 
2. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนงานการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการ
พึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ 
3. มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตามองค์ประกอบ 
  3.1 มีระบบการประเมิน/คัดกรองข้อมูล
ผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel 
Activities of Daily Living : ADL) / มีข้อมูล
ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือระยะยาว 
  3.2 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ 
  3.3 มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งที่เป็น
ทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ 
(Informal) 
  3.4  มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health 

1. มีต าบลดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์
อย่างน้อย ร้อยละ 
30  
2. ต าบลมี
กระบวนการดูแล
และส่งเสรมิ
สุขภาพผูสู้งอายุ
ร้อยละ 60  
3. ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลจากผูดู้แล
ทีม่ีคุณภาพ มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 
 



๑๖ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนนิงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดย
บุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
  3.5  มีบริการส่งเสริมป้องกันทันต
สุขภาพในระดับต าบล 
  3.6  มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุม่ที่ 2 
(ติดบา้น) และผู้สูงอายุ กลุม่ที่ 3  
(ติดเตยีง) โดยท้องถิ่น  ชุมชน มีสว่นร่วม 
4. มีการวิเคราะห์การบริหารจดัการ และ
ด าเนินงานตามบริบทของพื้นที่  
5. มีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ 
ปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ     ส านักอนามัยผูสู้งอายุ   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 
1.นายแพทย์เอกชัย   เพียรศรีวัชรา ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุ  กรมอนามยั 

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  หัวหน้ากลุม่พัฒนาระบบส่งเสรมิสขุภาวะผู้สูงอายแุละเครือข่ายส านักอนามัยผูสู้งอายุ    
   กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02  590  4508   มอืถือ   081  444  2864  โทรสาร  02  590  4500  

E – mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 
ผู้ประสำนงำน 
  นางปิยะนุช ชัยสวัสดิ์(ปุ๋ย)โทร.02 590 6255  มือถือ 0870904560   E – mail : pyanut.igm@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน น
พ ้นที ่

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

ประเด นตรวจรำชกำรที่ส ำคัญ : (2) ระบบกำรควบคุมป้องกัน รค นพ ้นที่ ด้มำตร ำน 
1. ร้อยละ 50 ของอ าเภอ 
สามารถควบคุมโรคติดต่อ
ส าคัญของพื้นที่ได้ 
(ไข้เลือดออก, หัด) 
2.ร้อยละ 50 ของอ าเภอ
ชายแดนสามารถควบคุม
โรคติดต่อส าคัญของพื้นที่
ชายแดน 

มำตรกำรที่ 1 : บูรณาการ
ระบบเฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพให้ได้มาตรฐาน 5 
ระบบ (โรคติดต่อ, โรคไม่
ติดต่อ, โรคเอดส์, โรคจาก
การบาดเจ็บ, โรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม) 5 มิต ิ(ปัจจัย
เสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, อตัรา
ป วย/อตัราตาย, ตรวจจับ
เหตุการณ์ผดิปกติ, มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค) 

รอบที 1 :  
1.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่ส าคญั ได้แก่ ไข้เลือดออก หัด และ
โรคตดิต่อส าคัญในพ้ืนท่ีและ/พื้นทีช่ายแดน  
2. จังหวัดมีการประเมินการด าเนนิการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อส าคญั และน าผลการประเมิน  มา
ปรับปรุงการด าเนินการ 
3. มีการสื่อสาร (ตามข้อ 1) ให้แก่หน่วยงาน/บุคลากร
เครือข่าย รวมถึงประชาชน ไดร้ับทราบข้อมูล ข่าวสาร 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ เฝา้ระวัง ควบคุม ป้องกันโรค 
รอบท่ี 2 :                                 
 1) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อส าคญัของพืน้ที่และ/พื้นที่
ชายแดนของจังหวัด 

1. จังหวัด
สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
โรคตดิต่อท่ี
ส าคัญ : 
ไข้เลือดออก 
และ หัด ได ้
2. จังหวัดที่มี
พื้นที่ชายแดน
ระบุโรคตดิต่อ
ส าคัญและมี
มาตรการ
ป้องกันควบคุม
โรค อย่างเป็น
ระบบ 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
            กรมควบคุมโรค โดย ส านักระบาดวิทยา, ส านักโรคตดิตอ่ท่ัวไป, ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : 
1.นพ. ธนรักษ ์  ผลิพัฒน์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา โทร. 0 2590 1776 
(มาตรการที่ 1-2-3)  อีเมล์ : kepidem@gmail.com 
2.ร.ต.อ. นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อท่ัวไป โทร. 0 2590 13160       
(มาตรการที่ 3 ด่านช่องทาง)  อีเมล์ : drrungrueng@hotmail.com 
3,พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ    โทร 0 2590 3835 
(มาตรการที่ 3 จังหวัดชายแดน) อีเมล์ : boosbun@gmail.com 
ผู้ประสำนงำน  1.จินต์ศุจี กอบกลุธร  jinsujee kobkoonthorn  ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุม รค 
                                                 โทร. 0 2591879   2 089-811-0927    อีเมล์ :   miss_oki@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:miss_oki@yahoo.com


๑๘ 

 

 

ประเด นกำรตรวจรำชกำรเพ ่อ ห้คณะตรวจรำชกำรแต่ละเขตพิจำรณำ 
ตำมสภำพปัญหำของพ ้นที่นอกเหน อจำกประเด นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 

1. กำรพัฒนำสุขภำพ : กลุ่มสตรีและเด ก 
 

สถำนกำรณ์ :  
กลุ่มมารดาและหญิงตั้งครรภ์ จากการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๗  พบว่า อัตราส่วนการตายมารดาของ

ระดับประเทศ เท่ากับ ๑๘.๒๙ ต่อการเกิดมีชีพหนึ่งแสนคน  (เป้าหมายไม่เกิน ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) แต่จาก
การส ารวจขององค์การอนามัยโลก  ปี ๒๕๕๖ เท่ากับ ๓๖.๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน โดยอัตราส่วนการตายมี
แนวโน้มลดลงในภาพรวมของประเทศ  

สาเหตุการตายส่วนใหญ่มาจากหญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยง (Thalassemia, โรคหัวใจ, Preeclampsia, HT, 
DM), มารดาตกเลือดหลังคลอด Amniotic fluid embolism และระบบบริการในโรงพยาบาลที่ขาดคุณภาพในเรื่อง 
ระยะเวลาการรอคลอด/ICU/OR/LR ซึ่งเกิดจากการจัดการด้านความเสี่ยงที่ขาดประสิทธิภาพ และขาดการจัดการ
เมื่อมีภาวะเสี่ยงหรือฉุกเฉิน รวมทั้งระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงจาก รพ.สต. รพช. รพท./รพศ. และกลไกการ
บริหารจัดการของMCH board ในทุกระดับ  

กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี ภาพรวมประเทศ มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๙๓.๒๘ (การตรวจราชการ ปี 
๒๕๕๗)   แต่จากการสุ่มส ารวจพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี ปี๒๕๕๗ โดยกลุ่มแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ เด็ก
อายุ ๐-๕ ปี พัฒนาการสมวัยร้อยละ ๗๒.๕  

สาเหตุส่วนใหญ่   เกิดจากการบริหารจัดการการบริการในคลินิกเด็กดี (WCC) ที่ไม่เอ้ือต่อการบริการที่มี
คุณภาพ มีจ านวนเด็กที่เข้ารับบริการคับคั่ง บริการอย่างเร่งรีบ มีเวลาจ ากัดในการให้บริการเฉพาะช่วงเช้า 
บุคคลากรไม่สามารถประเมินพัฒนาการของเด็ก ได้อย่างละเอียดและถูกต้องตามเทคนิค จึงไม่สามารถ Early 
Detection เด็กได้  ประกอบกับโรงพยาบาลชุมชนมีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เพียงร้อยละ ๔๐   

ดังนั้น เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจึงไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุม อีกทั้งความรู้ ทักษะผู้ให้บริการ ใน
การสอน ฝึกทักษะพ่อ แม่เพ่ือให้มีความรู้ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการน้อยมาก เด็กจึงไม่ได้กระตุ้นพัฒนาการ 
และเป็นปัญหาเรื้อรังในการเรียนรู้ต่อเนื่อง เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียน อีกทั้งเด็กอายุ ๓  - ๕ ปีส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์เด็ก
เล็ก เด็กวัยนี้ควรได้รับฝึกทักษะการคิด การใช้เหตุผล ฝึกวินัยและความอดทนต่อการแก้ปัญหา  

จากการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  จ านวน ๑๕,๕๘๐ แห่ง  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
จ านวน ๙,๕๔๖ แห่ง  คิดเป็นร้อยละ๖๒.๑๑ (รายงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข,๒๕๕๗ ) พบปัญหา 
อุปสรรคต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ ๑) ด้านความรู้ ทักษะของครูพ่ีเลี้ยง ขาดความรู้และทักษะในการส่งเสริม
พัฒนาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามวัย ๒) ขาดอุปกรณ์ สื่อในการส่งเสริมพัฒนาการและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น ของเล่นที่ใช้จัดกิจกรรมการคิดและการเชื่อมโยงอย่างมีเหตุ มีผล หนังสือนิทาน ๓) 
ความรู้และพฤติกรรมในการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองยังน้อย การเล่านิทานการเล่นกับลูกน้อยมาก  ส่วนใหญ่ปล่อย
ให้ลูกดูทีวีโดยล าพัง  ๔) ด้านสุขภาพ เด็กมีปัญหาด้านโภชนาการ  ผอม และอ้วน มีปัญหา ันผุและพัฒนาการไม่
สมวัย โดยเฉพาะด้านภาษาและกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งเป็นพ้ืนฐานด้านสติปัญญา 
 
ประเด นกำรตรวจรำชกำร :  

1. ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการอายุ ๐-๕  ปีและการช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 
2. ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และเด็กระดับจังหวัด 
3. ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน 

 



๑๙ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน
 นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด นตรวจรำชกำร  : (1) ระบบการเฝา้ระวังพัฒนาการอายุ ๐-๕  ปีและการช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 
1. ร้อยละของเด็ก
แรกเกิด – 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดยีว 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ 
2. ร้อยละเด็กอายุ 
18,30 เดือนไดร้ับ
การตรวจพัฒนาการ
ทุกราย 
3. ร้อยละเด็กอาย ุ0-
5 ปี มีพัฒนาการ
สมวยั ไม่น้อยกว่า๘๕ 
 

ระบบการส่งเสรมิพัฒนาการ
อายุ ๐-๕ ปแีละการ
ช่วยเหลือเดก็ที่พัฒนาการ
ล่าช้าอย่างมปีระสิทธภิาพ 
 

ประเด็นการตดิตาม นิเทศ   รอบที่ ๑ :  
๑. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการพัฒนาการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ปี 
๒. มี Program manager ค าสั่งแต่งตั้ง การมอบหมาย
งานและการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
๓. มีการจัดอบรบความรู้ ทักษะให้กับผู้ปฏิบตัิงานใน
ระดับ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ตามหลักสูตรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
หลักสตูรเร่งรัด(5วัน) 
๔. มีการจัดระบบส่งเสรมิพัฒนาการอายุ  
๐ – ๕ ปี และการช่วยเหลือเด็กทีพ่ัฒนาการล่าช้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี ้
๔.๑ หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลและส่งเสริมแก้ไขภาวะ
โภชนาการโดยได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็กไอโอดีน 
และโ ลิกในช่วงไตรมาสแรก และการได้รับความรู้ใน
เรื่องอาหารที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ เพื่อช่วยลดทารกแรก
เกิดน้ าหนักน้อย 
๔.๒ หญิงตั้งครรภ์รับความรู้และทักษะในการลดความเสี่ยง
ต่อพัฒนาการเด็ก เช่นการป้องกันคลอดก่อนก าหนด การ
สังเกตการดิ้นของทารกในครรภ ์
๔.๓ เด็กอายุ ๑๘,๓๐ เดือนได้รับการคัดกรองพัฒนาการอย่าง
ละเอียดทุกคน  ๆละอย่างน้อย ๕ นาทีด้วยเครื่องมือที่กรมวิชา 
การรับรอง หากพบเด็กพัฒนาการล่าช้าให้ส่งต่อไปยังคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ณ โรงพยาบาลแม่ข่ายทันที 
 ๔.๔. ให้ความรู้  ฝึกทักษะ พ่อ  แม่ แบบลงมือท า ใน
การเลีย้งดูเด็กอยา่งถูกต้องเหมาะ สมตามวัยตาม
มาตรฐานโรงเรียนพ่อ แม่ โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 
๕. จังหวัดมีการประเมินมาตรฐานคลนิิกเด็กดีและรับการ
ประเมินจากผู้ประเมินภายนอก (ทีมศูนย์อนามัยเขตขอดูจาก
รายงานและซักถามผู้รับผดิชอบ) 
๖. เด็ก อายุ 18,30 เดือน ไดร้ับการสุ่มตรวจประเมิน
พัฒนาการโดยนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีได้รับการ
อบรมปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งท่ี ๑ เดือนมีนาคม ครั้งที่ ๒ 
กันยายน)  
๗. มีการจัดคลินิกสุขภาพเด็กดเีคลื่อนที่ให้บริการนอก
สถานบริการ  
รอบที ๒ :  
๑ จังหวัดมีการประเมินการด าเนินงาน และน าผลการประเมิน 
  มาปรับปรุง การด าเนินการ  
๒.มีรายงานสถานการณเ์ปรียบเทยีบตามเป้าหมาย 

เด็ก 0-5 ปี ได้รับ
การเฝา้ระวัง
พัฒนาการ และ
การช่วยเหลือเด็ก
ที่พัฒนาการล่าช้า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



๒๐ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน
 นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ปัญหา อุปสรรค  
๓. มีมาตรการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น 
ทารกคลอดก่อนก าหนดทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย มี
ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดเด็กเป็น
TSHThalassemia  ดาว์นซิลโดม  เด็กที่เกิดจากแม่ติด
เชื้อ เอช ไอ วี  เด็กมีความพิการตา่งๆ 
4. รูปแบบ แนวทางการด าเนินงานเฉพาะพื้นที ่

4. ศูนย์เด็กเล็กผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
มีคุณภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 

จังหวัดมีกระบวนการพัฒนา
ให้ศูนยเ์ด็กเล็กผา่น
มาตรฐานศูนยเ์ดก็เล็ก
คุณภาพ 
 

ประเด็นการตรวจ  รอบท่ี ๑ :  
๑. จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กโดยการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการ 
ด าเนินการ 
๒. มีการประเมินและรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ ๖ ด้าน  
๒.1 ด้านบุคลากรมสีุขภาพร่างกายและจติใจที่ดีและมี
ความรู้ในการเลี้ยงดเูด็ก  
2.๒ ด้านการเจรญิเติบโตของร่างกาย ด้วยการจดั
อาหารมื้อหลักตามหลักโภชนาการและอาหารเสรมิตาม
วัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและการดูแล
สุขภาพช่องปาก   
๒.3 ด้านพัฒนาการและการเรยีนรู้ตามช่วงวัย   
๒.4 ด้านการจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ศูนย์  สะอาดและปลอดภัย 
๒.5 ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์ 
เช่น มือเท้าปาก ล    
๒.๖ ด้านการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. มีระบบการส่งต่อเด็กท่ีพัฒนาการล่าช้าได้รับการ
แก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. มีการอบรมความรู้ ทักษะครูพี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงเด็ก 
๕. มีการให้ความรู้ พ่อ แม่ ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 

 

ประเด นตรวจรำชกำร : (2) ระบบและกล กกำรจัดกำรปัญหำแมแ่ละเด กระดับจังหวัด 

อัตราสว่นการตาย
มารดาไทยไมเ่กิน ๑๕ 
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
 

ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็กระดับ
จังหวัดอย่างเป็นรปูธรรมใน
การแกไ้ขปญัหาสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด
และเด็กปฐมวยั 

ประเด็นติดตามนิเทศ  รอบท่ี ๑ :  
๑.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการอนามัย
แม่และเด็ก 
๓.หลักฐานการสอบสวนการตายมารดาและหาสาเหตุ
ในการป้องกัน พร้อมท้ังรายงานกรมอนามัย ภายใน ๑ 
เดือน (case management)เขต และมีการพัฒนา
ความรู้  ทักษะ 
๔. รายงาน MCH จังหวัดได้รับการประเมินคณุภาพจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น จาก MCH เขต 
๕. จังหวัดมีการประเมินการด าเนนิงานและน าผลการ
ประเมิน  มาปรับปรุงการด าเนินการ 

ระบบการจัดการ
ช่วยเหลือหญิง
ตั้งครรภ์ที่มคีวาม
เสี่ยงและหญิงคลอด
ในภาวะฉุกเฉิน 



๒๑ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน
 นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

๖. มีการสื่อสาร ตามข้อ ๑ ให้แก่หน่วยงาน/บุคลากรเครือข่าย 
รวมถึงประชาชน ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และเฝ้าระวัง ปัญหา โดยดูจากทะเบียน และการซักถาม
ผู้รับผิดชอบ 
รอบที ๒ :  
๑. มีการอบรมผู้ปฏิบตัิงานเพื่อการด าเนินงานการดูแล
สตรตีั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก
ในบริบทประเทศไทย (รายงานการอบรม) 
๒. จังหวัดมีการประเมินการด าเนนิงาน และน าผลการ
ประเมิน  มาปรับปรุงการด าเนินการ  
๓. มีรายงานสถานการณเ์ปรียบเทียบตามเป้าหมาย 
ปัญหา อุปสรรค วิธีการแกไ้ขปัญหา 

ประเด นตรวจรำชกำร : (2) ระบบกำรจัดกำรช่วยเหล อหญิงต้ังครรภ์ที่มีควำมเสี่ยงและหญิงต้ังครรภ์ภำวะฉุกเฉิน 
๑.ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์ไดร้ับการฝาก
ครรภค์รั้งแรกเมื่ออายุ
ครรภ≤์ ๑๒สัปดาห์ 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
2. หญิงตั้งครรภฝ์าก
ครรภค์ณุภาพครบ 5 
ครั้งตามเกณฑ ์

1. มีระบบการจัดการ
ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ท่ีมี
ความเสีย่งและหญิงคลอด
ในภาวะฉุกเฉิน 
 

  ประเด็นติดตามนิเทศ  รอบท่ี ๑ :  
๑.จังหวัดมีแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการ
จัดระบบบริหารความเสี่ยง 
2. ระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมต่อการดูแล
สุขภาพสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์(Risk Management) 
เช่น การคัดกรองครรภ์เสี่ยง การส่งต่อ การจัดโซนนิ่ง
ผู้เช่ียวชาญด้านสูติ  มีระบบ Fast tract  ครรภ์เสี่ยงได้รับการ
ดูแลโดยสูติแพทย์ โดยขอดูทะเบียนรายงาน หรือสังเกตการณ์
บริการหน้างาน 
รอบที ๒ :  
1. ประเมินผลการด าเนินงานและปญัหาอุปสรรค 

จังหวัดมีระบบการ
บริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อการดูแล
สุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์และทารก
ในครรภ์ที่มีความ
เสี่ยงและหญิง
คลอดภาวะฉุกเฉิน 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามยั 
ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายแพทย์สราวุฒิ   บุญสุข            ต าแหน่ง    หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก             โทรศัพท์  081-9081761  
                                                E-mail : wutmd39ju@hotmail.com 
๒. นางจินตนา    พฒันพงศ์ธร  ต าแหน่ง    นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการพิเศษ  โทรศัพท์ 02 5904426 
                                                E-mail :  Jin_pattana@yahoo.com 
๓ นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพยส์ิน    ต าแหน่ง    นักวิชาการช านาญการพิเศษ                โทรศัพท์ 02- 5904425  

E-mail  : Noi _55@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

2. กำรพัฒนำสุขภำพ  :  กลุ่มเด กวยัเรียน 
 

สถำนกำรณ์ :  
ในปี พ.ศ.2556 ประเทศไทยมีเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี จ านวน 8,371,000 คน พบปัญหำสุขภำพที่ส ำคัญ

ด้ำน ภชนำกำร ค อ มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน เพียงร้อยละ 60.7 มีภำวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 8.8 
และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 9.5 ในปี พ.ศ.2557  

สาเหตุ เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งปริมาณและสัดส่วน คือ กินอาหารประเภทข้าว 
แป้ง น้ าตาล และไขมันสูง กินผัก ผลไม้น้อย รวมถึงค่านิยมในการกินอาหารแบบตะวันตกเพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ อาหาร
จานด่วน (fast food) อาหารขยะ (junk food) เคลื่อนไหวออกแรงและออกก าลังกายน้อยในแต่ละวัน ตลอดจนดื่ม
น้ าอัดลม และกินขนมกรุบกรอบ เป็นประจ า ส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหา ันผุร้อยละ 52 การส ารวจ ในปี พ.ศ.2556 
พบว่าเด็ก ป.6 มีความชุกของโรค ันผุร้อยละ 52 และมีภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 50 ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนไม่ให้เป็นโรค ันผุต่อไป  

ในด้านพัฒนาการและเชาวน์ปัญญาของเด็กวัยเรียน พบว่า เด็กไทยต่ ากว่ามาตรฐานสากล โดยในปีพ.ศ.
2554 พบว่า เชาวน์ปัญญาเด็กไทยอายุ 6-12 ปี มีคะแนนสติปัญญาเฉลี่ยเท่ากับ 98.6 ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
เล็กน้อย (IQ=100) และยังพบว่า มีเด็กกลุ่มที่มีปัญหาระดับสติปัญญาบกพร่อง (IQ<70) อยู่ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบ
กับมาตรฐานสากล คือ ไม่ควรเกินร้อยละ 2 และมีช่องว่างของสติปัญญาระหว่างกลุ่มที่มีสติปัญญาดีกับกลุ่มที่มี
ปัญหาสติปัญญามาก นอกจากนี้เด็กไทยอายุ 6-11 ปี มีความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับ 45.12 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ า
กว่าเกณฑ์ปกติ (50 - 100) ซึ่งเป็นข้อมูลการด าเนินการเฝ้าระวังปัญหา IQ/EQ ในปีพ.ศ. 2557 จากการรายงาน
ตัวชี้วัดรอบเดือนแรก 

นอกจากนี้ ยังพบอุบัติเหตุจากการจมน้ าซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญ ของเด็กอายุ 5-14 ปี     ในปี พ.ศ. 
2556 พบร้อยละ 7.26 ต่อ 100,000 ประชากร ซึ่งสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ (ทุกกลุ่มอายุมีอัตราตาย 5.7 ต่อ 100,000 
ประชากร ในปี พ.ศ. 2556)  และพบว่า  ในกลุ่มเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ
หนึ่ง ในทุกสาเหตุทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2547 - 2556 อยู่
ในช่วง 7.6-11.5 ) และมีจ านวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,243 คนหรือวันละ 3.4 คน (ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. 2547 - 2556) 
แม้อัตราการเสียชีวิตจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในกลุ่มวัยเรียนยังถือว่าสัดส่วนการลดลงค่อนข้างช้า  

ปัจจัยเสี่ยงจากการจมน้ ามีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มักเกิดจาก
การเผอเรอชั่วขณะของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ส่วนเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มักเกิดจากการไปเล่นน้ า ประกอบกับ
การไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง และจากการประเมินผลของส านักโรคไม่ติดต่อ ปีพ.ศ. 
2556 พบเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี ว่ายน้ าเป็นเพียงร้อยละ 23.7 สามารถว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 
4.4 
 เมื่อจ าแนกการเสียชีวิตเป็นรายเขตบริการสุขภาพ  พบว่า   ในทุกเขตบริการสุขภาพมีอัตราการเสียชีวิตต่อ
ประชากรเด็กแสนคน  สูงกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด ยกเว้นเขตที่ 1, 4 และ 12   
 
ประเด นกำรตรวจรำชกำร :  

1. ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน 
2. การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จากการจมน้ าตาย 

 
 
 
 



๒๓ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน
 นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด นตรวจรำชกำร  :  (1) ภำวะ ภชนำกำร นเด กนกัเรียน 
1. ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย : 
เด็กอายุ 5-14 ปี ใน
โรงเรียนทุกสังกัด มี
อัตราเริ่มอ้วนและ
อ้วน ไม่เกินร้อยละ 
10 
 

1. การด าเนินการผ่าน
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ  

 

1. มีแผนปฏิบัติการระดับเขตสุขภาพ
และระดับจังหวัด ร่วมกันระหว่าง
ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง (ศูนย์
อนามัย, ส านักป้องกันและควบคุม
โรค, ศูนย์สุขภาพจติ  ล ) 

2. มี Program manager (PM) ระดับ
จังหวัด และอ าเภอ 

3. มีการด าเนินงานของ PM ทุกระดับตาม
แผนปฏิบัติการ เช่น การพัฒนา
ศักยภาพ, Smart Kids Coacher, ครู 
ข. การสอนว่ายน้ า, การประชุม
ถ่ายทอดนโยบายการดูแลสุขภาพ
นักเรียนระดับจังหวดั, การติดตาม 
ควบคุมก ากับ (เน้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ เช่น สรปุผลการด าเนินงาน
, รายงานประชุม ภาพกิจกรรม, 
โครงการ, โครงงาน และสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ล ) 

1. จ านวนโรงเรียนทีเ่ข้า 
ร่วมโครงการเป็นโรงเรยีนส่งเสรมิ
สุขภาพแบบบูรณาการ มี  10 
องค์ประกอบ คือ        

 1. นโยบาย               
 2. การบริหารจดัการ      
 3. โครงการร่วมโรงเรียนและ

ชุมชน       
 4. การจัดสิ่งแวดล้อม     
 5. อนามัยโรงเรียน        
 6. สุขศึกษา               
 7. โภชนาการ              
 8. ออกก าลังกาย        
 9. การให้ค าปรึกษา       
 10. ส่งเสริมสุขภาพ 

เน้นต้องผ่ำนเกณฑ์ประเมินขัน้ดี           
 นองค์ประกอบท่ี 7 และ 8 

2. การจัดบริการสุขภาพ
ร่วมกับโรงเรียน 

1. มีการด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง  

2. การคัดกรองนักเรยีนเริม่อ้วนและอ้วน
ที่มีโรคประจ าตัวและส่งต่อสถาน
บริการสาธารณสุข / รพ.สต.    

1. มี Smart Kids Coacher ใน
ระดับจังหวดัและโรงเรียน 

2. นักเรียนเข้าถึงระบบบริการ
และได้รับการดูแลสุขภาพทุก
ด้าน 

 3. การมีส่วนร่วมของ
ระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ 
(DHS) 

1. มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 
เรื่องการลดปัญหาเด็ก เริ่มอ้วนและ
อ้วน และการป้องกันเด็กจมน้ า 

2. มีเครือข่ายในชุมชนที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน เช่น อปท.  

1. โรงเรียนมีกิจกรรม การเรียนการ
สอนบูรณาการเรื่อง โภชนาการ 
อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ 1) สุข
ศึกษาและพละศึกษา 2) 
วิทยาศาสตร ์และ 3) การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และมีหลักสตูรการ
สอนเรื่อง การป้องกันเด็กจมน้ า  

2. อปท.ให้การสนับสนุน 
(งบประมาณ ) การด าเนินงานลด
ปัญหาภาวะอ้วนและการป้องกัน
เด็กจมน้ า ในพื้นที่ด าเนินการ 

ประเด นกำรตรวจรำชกำร : (2) การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) จากการจมน้ าตาย 
อัตราการเสียชีวิต 
จากการจมน้ าของ
เด็ก (อายุต่ ากว่า 15 
ปี) ไม่เกิน 6.5ต่อ
ประชากรเด็กแสน
คน 

1. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดทุกแห่งสร้างการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียน 
ท้องถิ่น ชุมชน ในการ
ส่งเสรมิให้ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก (1) รู้

ประเด็นติดตามนิเทศ : รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และน าเสนอ 
ข้อมูลการจมน้ าเป็นรายอ าเภอทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและคณุภาพ 
2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ 
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

1. จังหวัดมีทีมผู้ก่อการดีตามที่
ก าหนด 
2. จังหวัดมีจ านวนการเสียชีวิต
ลดตามที่ก าหนด 
3. โรงเรียนมีการด าเนินงาน
ป้องกนัการจมน้ า 
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และสามารถจดัการแหล่ง
น้ าเสีย่ง (2) มีทักษะการ
เอาชีวิตรอดทางน้ า (3) มี
ทักษะการช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น (4) รู้วิธีการใช้
อุปกรณล์อยน้ าได ้

2. การค้นหา/สร้างทีม
เครือข่ายผู้ก่อการดี 
ป้องกันการจมน้ า 

หมายเหต ุ: 
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) 
หมายถึง ทีม/หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีการ
ด าเนินงานป้องกันการจมน้ า
ในรูปแบบสหสาขา โดยใช้
ทรัพยากรที่มีในพื้นที่  โดยมี
การด าเนินงานอย่างน้อย 6 
องค์ประกอบดังนี้ 
1) สถานการณ์และข้อมลู 

2) การจัดการแหล่งน้ า
เสี่ยง  

3) การด าเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก     

4) การให้ความรู้ 5) การ
เรียนการสอนหลักสตูร
ว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด  

6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
2. โรงเรียนมีกจิกรรมการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับ
การป้องกันการจมน้ า  

ป้องกันเด็กจมน้ า ตามองค์ประกอบผูก้่อการ
ดีระดับทองแดง 
3. โรงเรียน* มีการส่งเสริมสนับสนุน 
- ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางน้ า  
- ให้นักเรียนมีทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ า  
- ให้นักเรียนมีทักษะการช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
- ให้นักเรยีนรู้วิธีการใช้อุปกรณล์อยน้ าได ้  
- จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
จากการจมน้ า 
* หมายเหตุ กรณโีรงเรยีนไมม่ีสระว่าย
น้ า สามารถสอนฝึกภาคปฏบิัติใน
ห้องเรียนได ้
ประเด็นติดตามนิเทศ : รอบท่ี 2 
1. จ านวนทีมผู้ก่อการดีในแตล่ะจงัหวัด
ตามที่ก าหนด ดังนี้  
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง): ร้อยละ 50 
ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการ
ดี ระดับทองแดง อย่างน้อยอ าเภอละ 1 
ทีม 
- เขตพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) : ร้อย
ละ 30 ของจ านวนอ าเภอในจังหวัด มีทีม
ผู้ก่อการดีระดบัทองแดง อย่างนอ้ยอ าเภอ
ละ 1 ทีม 
- เขตพื้นที่เสีย่งน้อย (เขียว): มีทีมผูก้่อการดี
ระดบัทองแดง อยา่งน้อย 1 ทีม 
2. จ านวนการเสยีชีวิตลดตามที่ก าหนด 
- จังหวัดพื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20 
- พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10  
- พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อยปีละ 1 คน 
3. ดูความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อ 
จากรอบ 1 ในประเด็นโรงเรียนม ี
กิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกบัการ 
ป้องกันการจมน้ า 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   กลุ่มอนามัยวัยเรียน  และส านักโภชนาการ กรมอนามยั 
ผู้รับผิดชอบ  
1. แพทย์หญิงนภาพรรณ  วิริยะอตุสาหกลุ  ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์ 02 590 4328 / 081 421 1411   E-mail : napavkul@gmail.com 
2. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร  หัวหน้ากลุ่มควบคมุป้องกันด้านโภชนาการ ส านักโภชนาการ 
    โทรศัพท์  02 590 4329  E-mail : saipin.c@anamai.mail.go.th 
3. นายแพทย์กิตติ  ลาภสมบตัิศิริ  หัวหน้ากลุ่มอนามยัเด็กวัยเรียนและเยาวชน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพท์  02 590 4191-2  E-mail :  kitti.l@anamai.mail.go.th 



๒๕ 

 

 

3. กำรพัฒนำสุขภำพ  :  กลุ่มวัยรุ่น 
 

สถำนกำรณ์ :  
อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน มีแนวโน้มลดลง โดยพบว่าในปี 2554 

มีอัตราคลอดหญิงอายุ 15-19 ปีต่อหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน เท่ากับ 53.6 ในปี 2555  อัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15-19 ปี ต่อหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน เท่ากับ 53.8 และในปี 2256 ปี มีอัตราคลอดหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ
หญิงอายุ 15-19 ปี = 51.2  การดื่มแอลกอ อล์ในวัยรุ่น 15-19 ปี เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.0 ใน พ.ศ. 2544 
เป็นร้อยละ 16.0 ในพ.ศ. 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.3 อายุเฉลี่ยที่ดื่มสุรา 20.3 ปี และมีสัดส่วนการดื่มหนัก
มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ที่ส าคัญคือ พบว่าการดื่มแอลกอ อล์เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อุบัติเหตุ และความรุนแรง เป็นต้น  

ความชุกของการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นเป็นร้อยละ 22.4 โดยวัยรุ่นชาย สูบบุหรี่สูงกว่าเพศหญิง 17.2 เท่า (ร้อย
ละ 39.5 และ 2.3 ตามล าดับ) อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เท่ากับ 15.3 ปี และเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ทุกวันและประมาณ 
3 ใน 4 มีอาการติดบุหรี่ และพบว่าวัยรุ่นที่มีปัญหาดังกล่าว มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยพบว่าอายุเฉลี่ยของการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีอายุน้อยลงจาก 15-16 ปี ในพ.ศ. 2545-2552 เป็นอายุ 12-15 ปี ใน พ.ศ. 2554 โดยพบว่า
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาเพ่ิมสูงขึ้น 1.4 เท่าจาก 36 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2556 
มีแม่อายุ ต่ ากว่า 20 ปี 133,176 คน หรือ 16.6 ของแม่ทุกกลุ่มอายุ พบวัยรุ่นท าแท้งปีละ 300,000 คน และอัตรา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เพ่ิมสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 46.2 ต่อประชากร 100,000 คน ใน 
พ.ศ. 2547 เป็น 95 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 

ประเด นกำรตรวจรำชกำร :  
1. การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ซ้ า 

 2. การแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ่น 
เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน น

พ ้นที่ 
แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ประเด นกำรตรวจรำชกำร  :  (1) กำรป้องกันกำรต้ังครรภ์ ม่พร้อม นวัยรุ่นและกำรต้ังครรภ์ซ้ ำ 
1. อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี (ไม่เกิน 50 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี 1,000 คน)  

1. โรงเรียน: สอนทักษะ
ชีวิต-เพศศึกษา / คัดกรอง- 
ช่วยเหลือกลุม่เสีย่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนมีการสอนเรื่องเพศศึกษา/
พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนตามเกณฑ ์โดย
ประกอบด้วย 
1.1 มีการเรียนการสอนเรื่องเพศศกึษา/
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ท่ีบรรจุอยู่ใน
หลักสตูรของกระทรวงศึกษา โดยครูที่ปรึกษา
หรือครูประจ ารายวิชาเป็นผู้สอน เช่น วิชาสุข
ศึกษา กิจกรรมโ มรูม  ล  
1.2 มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผูเ้รยีนที่โรงเรียนจดั
ให้สอดคล้องกับโอกาสวันส าคญัต่างๆ  เช่น วัน
เอดส์ วันวาเลนไทน์  ล  1.3 กิจกรรมที่
โรงเรียนร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุข จัด
กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ให้ความรู ้รณรงค์
เรื่องเพศศึกษา และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น   
2. โรงเรียนมรีะบบคัดกรองเด็กกลุม่เสี่ยง เมื่อ
พบมีปัญหาช่วยเหลือ-ส่งต่อ 
3. ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนา รพช. ให้มี

1. โรงเรียนมีการสอนเรื่อง
เพศศึกษา/พฤติกรรมเสี่ยง
ในโรงเรียน ร้อยละ 20 
ของโรงเรียนในพื้นที่ 
2. เด็กและเยาวชนอายุ 
15-24 ปี มีการป้องกัน
ตนเองโดยใช้ถุงยางอนามัย 
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสดุ 
ร้อยละ 67 
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บริการดูแลดา้นสังคมจติใจที่มีคณุภาพและ
เช่ือมโยงกับระบบบริการตามวยั 
4. บุคลากรเครือข่ายมีความรู้และทักษะใน
การดูแล ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่ม
วัยรุ่นที่ไดร้ับจากการถ่ายทอด โดยไดร้ับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก ่
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 

 2. โรงพยาบาล : การ
จัดบริการเป็นมติร / การ
คุมก าเนิดในแม่วยัรุ่น 
 

1. โรงพยาบาลชุมชนมีศูนย์ใหค้ าปรึกษา
คุณภาพ (Psychosocial Clinic) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ประกอบด้วย การด าเนนิการครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้าน
บริการ (3) ด้านการบรูณาการ (4) ด้านการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจติ  
และครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คอื  
(1) ท้องไม่พร้อม (2) ความรุนแรง (OSCC) 
(3) สุรา/ยาเสพตดิ (4) โรคเรื้อรัง/เอดส์  
2. วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ได้รับบริการ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจาก
โรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFSH 
4. บุคลากรเครือข่ายมีความรู้และทักษะในการดูแล 
ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับจาก
การถ่ายทอด โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง ได้แก่ (1) มาตรฐานคลินิกวัยรุ่น(ฉบับ
ปรับปรุง) (2) คู่มือการด าเนินงานสุขภาพวัยรุ่นแบบ
บูรณาการ (ฉบับปรับปรุง) (3) คู่มือแนวปฏิบัติการ
ดูแลแม่วัยรุ่น 
 
 
 

1. การตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น
อายุ 15-19 ป ี(ไม่เกินร้อย
ละ 10) 
 

ประเด นกำรตรวจรำชกำร  :  (2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในวัยรุ่น 
2. ลดความชุก
ผู้บรโิภคเครื่องดืม่
แอลกอ อล์ใน
ประชากรอายุ 15-19 
ปี ภายในจังหวัด (ไม่
เกินร้อยละ 13 ในปี 
2560) 
 

1. การบังคับใช้กฎหมาย
เครื่องดื่ม แอลกอ อล์  
 

1. จังหวัดมีการด าเนินการตามมาตรการหลัก 
4 มาตรการดังนี ้
   1) มาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอ อล ์
   2) มาตรการควบคุมการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายเพื่อชักจูงใจให้ดื่ม 
   3)มาตรการสื่อสาร รณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม 
   4) มาตรการระดับชุมชน 
โดยทั้ง 4 มาตรการด าเนินการภายใต้กลไกการ
บริหารจัดการระดับจังหวัด ผ่านคณะกรรมการ

1. สัดส่วนของสถานศึกษา
ที่ได้รับการตรวจว่าไม่มี
การกระท าผิดกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอ อล ์ 
- ในสถานศึกษา ร้อยละ 
90 
- นอกสถานศึกษา ร้อยละ 
50 
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เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน น
พ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอ อล์จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ 
ประกอบด้วยกิจกรรม 
  2. จังหวัดมีรายงานผลการเฝ้าระวังการกระท า
ผิดกฎหมายและผลการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอ อล ์
ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอ อล์จังหวัด  

 

2. การแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
โดยใช้กลไก DSH บูรณาการ
การด าเนินงานในพ้ืนท่ี 
 
 

1. มีการพัฒนาระบบสร้างเสรมิสขุภาพใน
กลุ่มเด็กวัยรุ่น โดยใช้กลไก DHS  
   1.1 อ าเภอมีแผนงาน/กิจกรรมในชุมชนครบ 3 
กิจกรรม 1 แห่ง : 1 เขตสุขภาพ 
   1.2 อ าเภอมีแผนงาน/มาตรการครบท้ัง 4 
มาตรการ 
2. มีการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่น 
3. อ าเภอมีการพัฒนาพ้ืนท่ีสร้างสรรคส์ าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชนอย่างมสี่วนร่วม (อย่างน้อย 
1 แห่งต่อ 1 เขต 

1. วัยรุ่นในชุมชนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 
2. การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
   กลุ่มพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ ส านักยุทธศาสตรส์ุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
ผู้รับผิดชอบ 
๑) พญ.เบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์      ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตรส์ุขภาพจิต     โทรศัพท์/025908571    
E-mail: benjamasprukkanone@gmail.com 
๒) นายเศรษฐา  ขุมทอง                 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    โทรศัพท/์025908133 
มือถือ  081 257 9028   E-mail: pbsd.mhs5@gmail.com  
๓) นางสาวนภาภรณ์   ช่อพฤกษา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          โทรศัพท์ 025908120   
E-mail: pbsd.mhs5@gmail.com 
ผู้ประสำนงำน นางอนุสรา (ปุ้ย) กองแผนงาน กรมสุขภาพจติ 025908125/091 697 8668   
E-mail: psd.mhs4@gmail.com 
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4. กำรพัฒนำสุขภำพ  : กลุ่มวัยสงูอำยุ 
สถำนกำรณ์ :  

จากความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ท าให้อัตราการตายน้อยลง ประชากรมี
อายุยืนยาวมากขึ้น  ปัจจุบัน (19 กันยายน 2557) ไทยมีประชากร 64.9224 ล้านคน มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป เท่ากับ 10.0214 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4๔ จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับ 6.7052 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 10.3๓ นั่นหมายถึงว่า ประเทศไทยถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  

จากผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 18.7 ที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 30  
  เมื่อแบ่งผู้สูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองเพ่ือประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Activity of Daily 
Living) พบว่า ผู้สูงอายุ ร้อยละ 0.6 – 11.9  มีข้อจ ากัด ในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน(ท าเองไม่ได้) และผู้สูงอายุ
ต้องการความช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน ถึงร้อยละ 15.5 ดังนั้น เมื่อสัดส่วนวัยแรงงานแปรผกผัน
กับวัยผู้สูงอายุ เป็นผลให้ผู้ที่จะมาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องพ่ึงพิงโดยบุคคลในครอบครัวอาจไม่เพียงพอ จึง
จ าเป็นต้องจัดหาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมาช่วยเหลือดูแลเพ่ิมเติมในอนาคต  

ข้อเท็จจริงด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีลักษณะเวชกรรมที่ไม่จ าเพาะ (Atypical Presentation) มี
พยาธิสภาพหลายระบบ หลายอวัยวะในเวลาเดียวกัน การเจ็บป วยเกิดขึ้นง่ายและไม่หายขาด รวมถึงมีปัญหา
สุขภาพที่หลากหลายซับซ้อน ต้องการการดูแลที่ตรงประเด็นปัญหา โรคของผู้สูงอายุสูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นโรค
เรื้อรังที่ต้องดูแลระยะยาว ป วยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เพ่ิมขึ้น โรคที่เป็น Burden และเป็นสาเหตุ
การสูญเสียปีสุขภาวะอันดับสูงสุดในผู้สูงอายุ แบ่งเป็น เพศชายคือ หลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจขาด
เลือด เบาหวาน, และมะเร็งตับ ส่วนในผู้หญิง คือ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน หัวใจขาดเลือด ต้อกระจก สมองเสื่อม 
อีกทั้งยังพบว่าผู้สูงอายุนั้นตายด้วย สาเหตุจากโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้น 

คาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564)  ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์:  
Aged Society) และจากนั้นอีก 10 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super – Aged 
Society) จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบทางด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  โดยรวม การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง เพ่ือยืดเวลาที่จะเกิดการเจ็บป วยเรื้อรัง  พิการ หรือทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพ่ือรองรับ
สภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความส าคัญ   

สถานการณ์นี้  จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ การเตรียมก าลังคนที่ต้องมี
ความสามารถเฉพาะทางส าหรับดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น การป้องกันและชะลอโรค การดูแลรักษาหรือการ ้ืน ู จึงต้อง
ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิจนถึงตติยภูมิ และต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูง
วัย  

รวมถึงการน ากรอบแนวคิดองค์รวมตามหลักวิทยาการผู้สูงวัย (Gerontology)เข้ามาใช้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ และเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพและเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง 
ประเด นกำรตรวจรำชกำร  
     1. ประเด นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น  : ผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพผู้สูงอำยุที่พ งประสงค์ (ดู
รายละเอียดหน้า 10) 
     2. ประเด นกำรตรวจรำชกำร :  

(1) ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
(2) สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 



๒๙ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ประเด นตรวจรำชกำร : (1) ผู้สูงอายุไดร้ับการคดักรอง/ประเมินสขุภาพท้ังทางร่างกายและจติใจ 
1. ผู้สูงอายุได้รับ
การคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพท้ัง
ทางร่างกายและ
จิตใจ ประกอบด้วย 
3 ด้าน ดังน้ี 
 1.1 การประเมิน
ความสามารถในการ
ท ากิจวัตรประวัตร
ประจ าวัน (ADL)  
 1.2 การคัดกรองโรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ ได้แก่  
(1) เบาหวาน 
(2) ความดันโลหติสูง 
(3)  ัน (4) สายตา 
  1.3 การคัดกรอง
กลุ่ม Geriatric 
Syndromes ได้แก ่
(1) ภาวะหกล้ม  
(2) สมรรถภาพ
สมอง(MMSE) 
(3) การกลั้นปัสสาวะ 
(4) ภาวะโภชนาการ 
(5) ภาวะซมึเศรา้ 
(6) ข้อเข่าเสื่อม 

เขต/สสจ.ด ำเนินกำร: 
1. สร้าง Ageing Manager ในระดับ เขต 
จังหวัด อ าเภอ ครบถ้วนทุกระดับ 
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการและรายชือ่
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. จังหวัด อ าเภอ ต าบล (รพ.สต.,รพช,
รพท/รพศ) เจ้าหน้าท่ีหลักของ
สถานพยาบาลแต่ละระดับเข้ารับการ
อบรมด้าน Ageing 
รพ.สต. มีบทบาท : 
1. ด าเนินการคัดกรอง/ประเมินผูสู้งอายุ 
(ตามแนวทางคู่มือคัดกรอง/ประเมินผูสู้งอายุ 
ฉบับกระทรวงเล่มเขียว) สรุปผล จ าแนกกลุ่ม 
พัฒนาทักษะกายใจ (โปรแกรมของกรม
อนามัย) และส่งต่อไปดูแลที่ รพช. 
รพช. มีบทบาท : 
1. ยืนยัน/คัดกรองซ้ า (Rescreening) 
และให้บริการ: 
* ปกติ : ส่งเสรมิ/ป้องกัน/เฝ้าระวงั 
* เสี่ยง: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
* ป วย: รักษาเบื้องต้น ท่ี รพช. 
 โดยจะประเมินซ้ า หรือใช้ข้อมูลการคัดกรอง
จาก รพ.สต. เพื่อสรุปผลในภาพของอ าเภอ 
สรุปผล การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ
การดูแลที่เหมาะสม และมีแผนด าเนินการส่ง
ต่อผู้ป วยที่ต้องรักษาในระดับ Tertiary ไปยัง 
รพท/รพศ ต่อไป   
รพศ/รพท. มีบทบาท :  
  ดูแล รักษา  ้ืน ู ตามแนวทางการ
บริการสุขภาพผูสู้งอายุในสถานบรกิาร
สุขภาพ และส่งต่อเพื่อดูแลเฉพาะทางใน
ด้านโรคเรื้อรังอื่นๆ  
 สสจ. มีบทบาท :     
  รวบรวมข้อมูลในภาพของจังหวัด 
วิเคราะห์สรุปผลในภาพของจังหวัด เพื่อเตรียม
แผนงาน/โครงการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหา
ในระดับจังหวัด 
เขตบริการสุขภาพ มีบทบาท : 
วิเคราะห์สรุปผลในภาพรวมเขต เพื่อเตรียม
แผนงาน/โครงการรองรับและแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุในระดับเขต 
 
 

1. ทะเบียนรายชื่อ Ageing 
Manger ระดับ เขต จังหวัด 
อ าเภอ 
2. การด าเนินงาน และการรับส่ง
ต่อผู้สูงอายุจากการคดักรองและ
วิเคราะหจ์ าแนกกลุม่ผูสู้งอายุ เพือ่ 
* การส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวงั
โรคในกลุม่ปกต ิ
* ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยง  
* การดูแลรักษา/ส่งต่อในกลุ่มป วย 
 
 

1. มี Ageing Manger 
(Program manager) 
ครบถ้วนทุกระดับ ระดับละ 1 
– 2 คน ส าหรับประสานและ
ผลักดันแผนงาน/โครงการ 
2. ผู้สูงอายุ ไดร้ับการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพ 
ครบถ้วนท้ัง 3 ด้าน อย่าง
น้อยร้อยละ 60 
3. Care Plan: ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับการคัดกรอง/
ประเมินและกรณีพบ
ปัญหา ได้รับการส่งต่อ
เพื่อรับการดูแล รักษา 
 ื้น ู ตามปัญหา  
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
 ผู้รับผิดชอบ    1. ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการกรมการแพทย์  โทร. 02-590-6330 

2. ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์   
   โทร. /Fax 02-591 8277 

ผู้ประสำนงำน     นางปิยะนุช ชัยสวัสดิ์     สถาบันเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ  โทร. 025906255   มือถือ 0870904560   
                        e-mail:  piyanut.igm@hotmail.com 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ประเด นตรวจรำชกำร : (2) สถานบริการมรีะบบการดูแลผูสู้งอายทุี่ครบวงจร 
4. ร้อยละ 30 ของ
รพช./รพศ. /รพท. 
มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีครบวงจร  
 4.1 โรงพยาบาล
ชุมชนมีหน่วย
บริการผู้สูงอายุท่ี
ให้บริการประเมิน/
คัดกรองและรักษา
เบื้องต้น 
4.2 รพท./รพศ.มี
หน่วยบริการ
ผู้สูงอาย ุ 

 

 

เขต/จังหวัด : 
 ประสานงานกับสถานบริการ เพื่อวาง
แผนการรับและส่งต่อผู้สูงอายุระหว่าง
สถานบริการทุกระดับ 
รพ.สต. : 
  มีการด าเนินการคดักรองสุขภาพผูส้งูอายุ
เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงและส่งต่อไปให้ รพช. 
เพื่อประเมินและยืนยัน 
รพช. : 
1. แผนการด าเนินงาน และความก้าวหนา้
ในการจัดบริการสุขภาพผูสู้งอายุใน
โรงพยาบาลชุมชน  
 การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษา
ผู้สูงอายุ : แพทย์ พยาบาล  
สหสาขาวิชาการ 
 การพัฒนาด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและเอื้อต่อผู้สูงอายุ 
2. ผลงานการให้บริการคัดกรองปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์คลินิก
ผู้สูงอายุส าหรับ รพช. 
3. ผลการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบอ่ย 
และ Geriatric Syndromes รายไตรมาส  
4. ผลการรับผู้สูงอายุกลุม่เสี่ยงจาก รพ.
สต. และการส่งต่อ รพศ. ในกรณีทีต่อ้ง
ไดร้ับการดูแลรกัษาเฉพาะทาง  
5. Care Plan ผู้สูงอายุรายคน และราย
กลุ่ม 
รพศ./รพท. : 

1.  แผนการด าเนินงาน และความก้าวหน้าใน
การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 การพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษา
ผู้สูงอายุ : แพทย์ พยาบาล สหสาขาวชิาการ
การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริการ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ
 การพัฒนาด้านสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอือ้ต่อ

1. มีคณะท างานขบัเคลื่อนประเด็น
การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ
ผู้สูงอายุ โดยมเีจา้หนา้ที่ทุกระดับ
เป็นคณะท างาน (อาจเปน็ชุด
เดยีวกันกบัประเดน็การคดักรอง
ปัจจัยเสี่ยง ) 
2. มีแผนปฏิบัติการ และ
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
รพช. 
1. จัดบริการหน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่เน้นการให้บริการ
ประเมิน/คัดกรอง ส่งเสริมป้องกัน 
และรักษาเบื้องต้น ตามเกณฑ์คลินิก
ผู้สูงอายุ 
2. สรุป/วิเคราะห์ผล จากการคัด
กรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ  
3. จัดท า Care Plan ผู้สูงอายุรายคน 
และรายกลุ่ม เพื่อมีแนวทางการ
จัดบริการที่เหมาะสมตามปัญหาของแต่
ละคน 
รพศ./รพท. 
1. จัดเตรียมหน่วยบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุตามเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุ 
2. Care Plan ผู้สูงอายรุายคน และ
รายกลุ่ม 
3. รายงานผลการดูแล การรักษา/
และการส่งกลับยังชุมชนเพื่อการ
ดูแลต่อเนื่องในชุมชนต่อไป 

1. ร้อยละ 30 ของรพช.มี
หน่วยบริการผู้สูงอายุท่ี
ให้บริการประเมิน/คัด
กรองและรักษาเบื้องต้น  
2. ร้อยละ 95 ของรพท./
รพศ.มีหน่วยบริการ
ผู้สูงอาย ุ
3. Care Plan ของ
ผู้สูงอายุรายคน และราย
กลุ่ม : ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับ
การคัดกรอง/ประเมินและ
กรณีที่พบปัญหา ไดร้ับ
การส่งต่อเพื่อรบัการดูแล 
รักษา  ้ืน ู ตามปัญหา 
ร้อยละ 100 
 
 

mailto:piyanut.igm@hotmail.com


๓๑ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที ่ แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 
ผู้สูงอาย ุ
2. ผลงานการให้บริการคัดกรองปัญหา
สุขภาพของผู้สูงอายุ และการจัดบริการ 
ตามแนวทางและเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุ
ส าหรับ รพศ./รพท. 
3. ผลการคัดกรองระดับตติยภูมิ และการ
ดูแลปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย และ 
Geriatric Syndromes รายไตรมาส  
4. ผลการรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงจากการ
ประเมิน/คัดกรองโดย รพช. 
5. Care Plan ผู้สูงอายุรายคน และราย
กลุ่ม 
6. การส่งต่อและจัดบริการ ดูแล รักษา 
 ื้น ู ตามปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



๓๒ 

 

 

 
คณะที่ 2  

กำรพัฒนำและจัดระบบบริกำรที่มีคณุภำพ
และมำตร ำน ครอบคลมุ ประชำชน

สำมำรถเข้ำถ งบริกำร ด ้
 

- ระบบบริกำรป มภูมิ  (ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๓ 

 

 

แนวทำงกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 (Inspection  Guideline) 

คณะที่ 2 : กำรพัฒนำและจัดระบบบริกำรทีม่ีคุณภำพและมำตร ำน ครอบคลุม 
ประชำชนสำมำรถเข้ำถ ง ด้ระบบบริกำร 

หัวข้อที่  1  ระบบบริกำรป มภูม ิ
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการท างานด้านสุขภาพ

ระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่านกระบวนการชื่นชม 
และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมีเป้าหมายร่วมเพ่ือสุข
ภาวะของประชาชน 

ประเด นกำรตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น 
อ ำเภอที่มีระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ (District Health System : DHS) ทีเ่ช ่อม ยงระบบบริกำร          

ป มภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ 

เป้ำหมำย 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน น

พ ้นที่ 
แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

1. อ าเภอที่มี District 
Health System 
(DHS) ที่เช่ือมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

2. มีการจัดการให้มีการ
ดูแลสุขภาพร่วมกัน 
เพื่อเพ่ิมการเข้าถึง
บริการ ทั้ง Acute & 
Chronic care ไม่
น้อยกว่า 3 เรื่อง 

1.มีแผนยุทธศาสตร/์
แผนปฏิบัติการที่แสดงถึง
การด าเนินงาน DHS 

2.การด าเนินงาน DHS เป็น
การเช่ือมโยงระบบกับ 
service plan สาขาต่างๆ 
และมรีะบบบริหารจัดการ
การแก้ปัญหาสุขภาพระดับ
พื้นที ่โดยการมสี่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

3.มีการจัดการให้มีการดูแล
สุขภาพร่วมกัน เพื่อเพ่ิม
การเข้าถึงบริการ ทั้ง 
Acute &Chronic care ไม่
น้อยกว่า 3 เรื่อง โดยการ
ด าเนินการจะเป็นก่ีสาขา
ของ service plan ก็
สามารถด าเนินการได ้

 
  

1. มีแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการและ
แผนการติดตามประเมินผล ที่เช่ือมโยง
ระบบ 

บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมี
ส่วนร่วม 

2. มีแผนบูรณาการ การจัดบริการใน 5 กลุ่ม
วัย และแผนการพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) ในบริบทของการบริการ
ระดับปฐมภูมิ 

3. ก าหนดอ าเภอเป้าหมายประจ าปี 2558 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) 
โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

5. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน
และมีระบบ Family Care Team  เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทั้ง Acute 
&Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง 
(essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและ
ส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC 
บริการแพทย์แผนไทยสุขภาพจิตชุมชนการ
 ื้น ูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็น
ต้น) 

6. มีระบบบริหารจัดการการแก้ปัญหา
สุขภาพระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ได้รับบริการพื้นฐาน
และสามารถดูแล
ตนเองได ้

2. สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้าน
สุขภาพโดยใช้กลไก
ระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอได ้



๓๔ 

 

 

เป้ำหมำย 
มำตรกำรกำรด ำเนินงำน น

พ ้นที่ 
แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม ผลลัพธ์ที่ต้องกำร 

7. จ านวนอ าเภอที่มีระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ (District Health System : 
DHS) ที่สามารถยกระดบัขึ้นหนึ่งระดับ
ทุกข้อ หรือเกินระดับสามทุกข้อ ตาม
แนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดย ผู้
เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External 
Audit) 

หน่วยงำนทีรั่บผิดชอบ  ส านักบรหิารการสาธารณสุข ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ 
1. นายแพทย์ประสิทธ์ิชัย มั่งจิตร  นายแพทย์เช่ียวชาญด้านเวชกรรมปอ้งกัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสระบุรี  

โทร 036 223118   e-mail : peed.pr@gmail.com 
2. นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข  โทร 02 590 1750-6  

e-mail : nutortho@gmail.com 

นิยำม 
ระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการท างานด้านสุขภาพ

ระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่านกระบวนการชื่นชม 
และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมีเป้าหมายร่วมเพ่ือสุขภาวะ
ของประชาชน 

คุณภำพ หมายถึง มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ

ชุมชนและท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่สามารถยกระดับ
ขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA  

2. มีการบูรณาการ แผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย และแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ (Service 
Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภูมิ 

3. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง (essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผน
ไทย สุขภาพจิตชุมชน การ ้ืน ูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น) 

4. มีระบบบริหารจัดการ การแก้ปัญหาสุขภาพระดับพ้ืนที่  โดยการมีส่วนร่วมของทุก   ภาคส่วน  
ระบบบริกำรป มภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์รวม

และต่อเนื่องทั้งบริการเชิงรุกเพ่ือสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการ
รักษาพยาบาลและ ้ืน ูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่
บ้านและที่ชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการ (catchments population) และผู้ให้บริการเป็นทีมสุขภาพ 

ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง  ประชาชน  ครอบครัว  หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ 
(NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 



๓๕ 

 

 

อ ำเภอ หมายถึง อ าเภอที่มีโรงพยาบาล (รพศ,รพท,รพช) ไม่นับรวมอ าเภอที่ไม่มีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
จ านวน 856 แห่ง 

เอกสารแนบท้าย 
1. ตามองค์ประกอบ UCARE   ดังนี้ 

1.1 การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ (Unity District Health Team) 
1.2 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) 
1.3 การท างานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation) 
1.4 การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 

development) 
1.5 การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น (Essential care ) 

๒. แนวทางการพัฒนา DHS – PCA 

1 มีแนวทางทีชั่ดเจน และ/หรือ เริ่มด าเนินการ 
(แนวทาง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอยา่งไร, แผนข้ันตอนเป็นอย่างไร และตัววัด
เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร) 

2 มีการขยายการด าเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลมุ  
3 ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรบัปรุงกระบวนการที่ส าคญัและ/หรือ มีการ

ด าเนินการครอบคลุม 
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได ้มีขั้นตอนชัดเจน)  
(การด าเนินการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที่ได้รับ
มอบหมายท้าหน้าท่ีทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท้าท้าอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร) 

4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรบัปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรยีนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น  
(การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้รับ
หรือไม่อย่างไร และมีการน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร) 

5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อ
เป้าหมาย/พันธกิจองค์กร 
(การบูรณาการ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความสอดคล้อง
กับกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ) 
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UCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง     

และ/หรือ เร่ิม
ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็น
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยาม
ปฏิบัติการ 

Un
ity

 T
ea

m
 

มีแนวทางที่จะ
ท างานร่วมกันและ
ด าเนินงานตาม
หน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบ 
 

มีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมใน
บางประเด็น  
และ/หรือ มภีาคี
ภาคส่วนร่วมดว้ย 

cross functional
เป็นteam ระหว่าง
ฝ ายคิดวางแผนและ
ด าเนินการร่วมกัน  
โดยมีภาคีภาคส่วน
ร่วมด้วยบางส่วน 

fully integrate
เป็นโครงข่ายทีม
เดียวกัน ทั้ง
แนวตั้งและ
แนวราบ 
โดยมีภาคีภาค
ส่วนร่วมด้วย 

ชุมชน ภาคี
ภาคส่วนต่างๆ 
ร่วมเป็นทีมกับ 
เครือข่าย
สุขภาพ  ในทุก
ประเด็น
สุขภาพส าคัญ 

ทีมสุขภาพ (Health 
Team) หมายถึง ทีม
ภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., 
ทีมรพ.สต.กับทีมรพ.สต. 
, ทีมระหว่างหน่วยงาน 
(ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), 
ทีมแนวตั้งและทีม
แนวราบ และ/หรือ ทีม
ข้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ) 

Cu
st

om
er

 F
oc

us
 

มีช่องทางในการรับรู้
และเข้าใจ ความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการเป็นแบบ 
reactive 
 

มีช่องทางในการ
รับรู้และเข้าใจ 
ความต้องการ ของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่
หลากหลายอย่าง
น้อยในกลุ่มที่มี
ปัญหาสูง 
 

มีช่องทางการรับรู้และ
เข้าใจความต้องการ
ของประชาชนและ
ผู้รับบริการ แต่ละ
กลุ่ม ครอบคลุม
ประชากรส่วนใหญ ่
และน ามาแก้ไข 
ปรับปรุงระบบงาน 

มีการเรียนรู้และ
พัฒนาช่อง
ทางการรับรู้ 
ความต้องการ
ของประชาชน
แต่ละกลุ่ม ให้
สอดคล้อง และมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ความต้องการ
ของประชาชน
และผู้รับบริการ 
ถูกน ามาบูรณา
การกับ
ระบบงานต่างๆ 
จนท าให้
ประชาชน 
เช่ือมั่น ศรัทธา 
ผูกพัน และมี
ส่วนร่วมกับ
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ 

ความต้องการของ
ประชาชนและ
ผู้รับบริการ(Health 
Need ) หมายถึง 
ประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นพัฒนา ที่
ประชาชนและ
ผู้รับบริการจ้าเป็นต้อง
ได้รับโดยหมายรวมทั้ง
ในส่วนของ felt need 
(เช่น การรักษาฟื้นฟู)
และ unfelt need 
(เช่น บริการส่งเสริม
ป้องกัน) 

Co
m

m
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มีแนวทาง หรอืเร่ิม
ให้ชุมชน และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพ 

ด าเนินการให้
ชุมชน และภาคี
เครือข่าย ร่วมรับรู้ 
ร่วมด าเนินการ
ด้านสุขภาพ ใน
งานที่หลากหลาย
และขยายวงกวา้ง
เพิ่มขึ้น 

ชุมชน และภาคีเครือข่าย
มีส่วนร่วมคิด ร่วม
ด าเนินการด้านสุขภาพ
อย่างเป็นระบบกับ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
และมีการขยายวงได้
ค่อนข้างครอบคลุม 

ชุมชน และภาคี
เครือข่ายร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการด้าน
สุขภาพ และมี
การทบทวน 
เรียนรู้ ปรับปรุง
กระบวนการมี
ส่วนร่วมให้
เหมาะสมมากขึ้น  

ชุมชน และ
ภาคีเครือข่าย
ร่วมด าเนินการ
อย่างครบวงจร 
รวมทั้งการ
ประเมินผล จน
ร่วมเป็น
เจ้าของการ
ด าเนินงาน
เครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ
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มีแนวทางหรือวิธกีาร
ที่ชัดเจน หรือเร่ิม
ด าเนินการในการ
ดูแล  พัฒนา และ
สร้างความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

มีการขยายการ
ด าเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ
ในการดูแล พัฒนา 
และสร้างความพึง
พอใจของบุคลากร
เพิ่มขึ้นในแต่ละ
หน่วยงาน หรือใน
แต่ละระดับ 

ด าเนินการตาม
แนวทางหรือวิธกีาร
ดูแลพัฒนาและสร้าง
ความพึงพอใจ และ
ความผูกพัน
(engagement) ของ
บุคลากรให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่จ าเป็น
อย่างเป็นระบบ 

เครือข่ายสุขภาพ
มีการเรียนรู้ 
ทบทวน
กระบวนการ
ดูแล พัฒนา 
และสร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากรให้
สอดคล้องกับ
บริบท 
 

สร้างวัฒนธรรม
เครือข่ายให้
บุคลากรมี
ความสุข ภูมิใจ 
รับรู้คุณค่าและ
เกิดความ
ผูกพันในงาน
ของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ   

ความผูกพัน 
(engagement) 
หมายถึง การที่บุคลากร
มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงานในหนา้ที่ 
และในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้วยความ
มุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุพันธ
กิจขององค์กร 
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UCARE 1 เร่ิมมีแนวทาง     
และ/หรือ เร่ิม
ด าเนินการ 

2 ขยายการ
ด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็น
ระบบ และ/หรือ
ครอบคลุม 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยาม
ปฏิบัติการ 
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มีแนวทาง หรอืเริ่มวาง
แผนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และ พัฒนา
บุคลากรร่วมกัน เพือ่
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน   

มีการด าเนินการ
ร่วมกัน ในการใช้
ทรัพยากร และ
พัฒนาบุคลากร ใน
บางประเด็น หรือ
บางระบบ 

มีการจัดการ
ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและ
ครอบคลุม ตามบริบท 
และความจ าเป็นของ
พื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้
บรรลุตามเป้าหมาย
ของเครือข่ายสุขภาพ 
 

มีการทบทวน
และปรับปรุงการ
จัดการทรัพยากร 
และพัฒนา
บุคลากร ให้
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  

มีการจัดการ
ทรัพยากร
ร่วมกันโดยยึด
เป้าหมายของ
เครือข่าย
สุขภาพ (ไม่มี
ก าแพงกั้น) 
และมีการใช้
ทรัพยากรจาก
ชุมชน ส่งผลให้
เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่
ยั่งยืน  

Resourceหมายถึง คน 
เงิน ของ ความรู้ รวมทั้ง
ข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัย
น้าเข้า (input) ของการ
ท้างาน 

Es
se

nt
ial

 C
ar

e 

มีแนวทาง หรอืเริ่ม
ด าเนินการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพพื้นฐานที่
จ าเป็นในแต่ละกลุ่ม 
ตามบริบทของชุมชน   

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท 
และตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ประชาชน และ
ชุมชนบางส่วน 
โดยเฉพาะกลุ่มที่มี
ปัญหาสูง  

มีการจัดระบบดูแล
สุขภาพตามบริบท 
ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ประชาชน
แต่ละกลุ่ม และชุมชน
ที่ครอบคลุม 
ประชากรส่วนใหญ ่

มีการเรียนรู้ 
ทบทวน การ
จัดระบบดูแล
สุขภาพ และ
พัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดการดูแล
สุขภาพที่
เหมาะสม 
สอดคล้องมาก
ขึ้น 

มีการจัดระบบ
ดูแลสุขภาพ
อย่างบูรณาการ
ร่วมกับ
ประชาชน 
ชุมชนภาคีภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ส่งผลให้
ประชาชนมี
สถานะสุขภาพดี  
 

Essential Care
หมายถึง บริการด้าน
สุขภาพทีจ่้าเป็นส้าหรับ
ประชาชน โดย
สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และเป็นไปตาม
ศักยภาพของเครือข่าย
บริการปฐมภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 

 

 

 
คณะที่ 3 :  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
เพ ่อสนับสนุนกำรจัดบรกิำร 

 

- กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง 
- กำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิ ช่ยำ 
- ธรรมภิบำล 

 

*( ม่มีประเด นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย)* 
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คณะที่ 4 :  ระบบกำรคุม้ครองผู้บริ ภคด้ำน

บริกำรอำหำรและผลติภณัฑ์สุขภำพ 
และด้ำนสิ่งแวดล้อมสุขภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หัวข้อ : ระบบกำรคุ้มครองผู้บริ ภคด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

เป้ำหมำย : ทุกจังหวัดมีกล กกำรด ำเนินงำนเพ ่อสนับสนุน ห้คณะอนุกรรมกำร
สำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ.) แก้ ขปัญหำสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  นพ ้นที่ ด้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ประเด นตรวจรำชกำรที่มุ่งเน้น :  คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุก
จังหวัดด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่และแนวทำงที่ก ำหนด ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

แนวทำงกำรตรวจรำชกำร (Inspection Guideline) 
หัวข้อ  ระบบคุ้มครองผู้บริ ภคด้ำนสิ่งแวดล้อมสุขภำพ 
สถำนกำรณ ์

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพบุคคลและชุมชนได้มากทั้งแบบเฉียบพลัน
และแบบเรื้อรัง  หากไม่ได้การจัดการที่รวดเร็ว ตรงประเด็น  และถูกต้องทางวิชาการสาเหตุของปัญหาดังกล่าว     
ส่วนใหญ่เกิดจากการสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
สาธารณสุข หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลนานาประการประกอบกับผู้มีหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายขาด
ความรู้ ความเข้าใจและมีข้อจ ากัดด้านการบริกการจัดการ ดังที่พบว่า มีปัญหาเหตุร าคาญ  ข้อร้องเรียนด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จากประชาชนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ดังนั้น 
คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย
กระทรวงสาธารณสุขของราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นที่ปรึกษา สนับสนุน ก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเพ่ือคุ้มครองดูแลสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชน รวมถึงเชื่อมโยง      การด าเนินงานระหว่างคณะกรรมการสาธารณสุขที่อยู่ในส่วนกลางกับเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใน
จังหวัดที่มีความพร้อมก่อน 32 จังหวัด (ค าสั่งแต่งตั้งลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557) และได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้มี
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครบ76 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 

การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ในปีงบประมาณพ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พบว่าใน
หลายจังหวัดน าร่องสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพ้ืนที่  ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องภายใต้
กฎหมายสาธารณสุขและอ่ืนๆได้อย่างดี ในขณะที่บางจังหวัดขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารและไม่มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างชัดเจน 
ประเด นกำรตรวจรำชกำร : คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่และแนวทำงท่ีก ำหนด ด้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม 
(จะไปตรวจอะไร อย่างไรจะส่งสัญญาณได้ว่า
การน านโยบายหรือมาตรการการไปปฏิบัติ

อาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ) 

ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร

(ประชาชน
ต้องการอะไร) 

ทุกจังหวัดมีกลไก
กา รด า เ นิ น เพื่ อ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้
คณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด
( อ ส ธ จ . )  แ ก้ ไ ข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
แ ล ะ สุ ข ภ า พ ใ น
พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1.สรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้
ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ก าหนด(ตาม
ค าสั่งตามกฎหมาย ) 
2.จั ดการประ ชุมคณะ -อนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อ เป็นกลไกสนับสนุน
การด าเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพ้ืนท่ี ตามความเหมาะสม 
3 . เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ อ นุ  –ก ร ร ม ก า ร
สาธารณสุ ข  (นพ .สสจ . )  มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาสิ่ง- แวดล้อมและสุขภาพ
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสาธารณสุข

1. มีข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพื้นที่ 
อาทิ 
    1.1 ข้อมูลสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพกลุ่มประชานชนที่ ได้รับผลกระทบ 
ประเด็นส าคัญเร่งด่วนในพื้นที่และข้อเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
    1.2 ข้อมูลสถานการณ์การออกข้อก าหนด
ของท้อถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. มีเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข 
ได้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

1.ประชาชนได้อยู่
ในสิ่ งแวดล้อมที่
ไม่มีปัญหาด้านสิ่ง
แวด- ล้อมและไม่
เ กิ ด ผ ลก ระ ทบ
ทางลบต่อสุขภาพ
(เนื่องจากปัญหา  
ได้รับการจัดการ
โดยอาศัยกลไก
การด าเนิน งาน
ของคณะอนุกรรม 
การสาธารณสุข



๔๑ 

 

 

เป้ำหมำย มำตรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที่ 

แนวทำงกำรตรวจ ติดตำม 
(จะไปตรวจอะไร อย่างไรจะส่งสัญญาณได้ว่า
การน านโยบายหรือมาตรการการไปปฏิบัติ

อาจจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ) 

ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร

(ประชาชน
ต้องการอะไร) 

จังหวัดพิจารณาสั่ งการหรือมอบหมาย
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร่ ว มแก้ ปัญหา  โดย เ สนอ
มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
4.มีการสนับสนุนการด า เนินการ ที่ ให้
ความส าคัญกับประเด็นปัญหาที่หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องโดยตรง เช่นการ
จัดการขยะติดเช้ือในโรงพยาบาล และ
ประเด็นปัญหาในพ.ร.บ.การสาธารณสุข 
เช่นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูก
สุขลักษณะและเกิดปัญหาหรือความเสี่ยง
ต่อสุขภาพประชาชน ข้อร้องเรียนจากเหตุ
ความร าคาญตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
สุขลักษณะสถานที่จ าหน่ายอาหาร ลาด 
และคุณภาพน้ าเพื่อบริโภค 
5.มีการสนับสนุนและส่งเสริม อปท. ให้มี
การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข และ
พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด เป็นต้น 
.มีการก ากับ ติดตาม จัดท ารายงานการ
ประชุม และสรุปการแก้ไขปัญหาติดตาม
มติคณะอนุกรรมการ  

ทั้งที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา 
3 .  มี ก า รก าหนดผู้ ที่ รั บ ผิ ดชอบ ในฐานะ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  ที่
ความรู้ ความสามารถเหมาะสม 
4. มีการจัดท ารายงานการประชุมที่แสดงถึง
ข้อพิจารณา มติที่ประชุม หรือข้อสั่งการใดๆ ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
5. มีข้อสรุปผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการจาก
มติที่ประชุมที่แสดงถึงกระบวนการ ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนว
ทางแก้ไข 
6. มีแนวทางกาเฝ้าระวังปัญหาส าคัญของพื้นที่
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขตาม พ.ศ.
2535 
2.  คู่มื อการปฏิบัติ งานคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข(ส าหรับฝ ายเลขานุการ) 
3. แบบส ารวจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

จังหวัด) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โทร.0 2590 4328 โทรสาร 0 2590 4200 
2. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โทร 0 2590 4184 โทรสาร 0 2590 4186 
3. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โทร 0 2590 4349  
โทรสาร 0 2590 4356 
4. ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสขุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  โทร 025904175  โทรสาร 02591 8180 
ผู้รับผิดชอบ 
ช ่อ-สกลุ ต ำแหน่ง  ทรศัพท์/ ทรสำร ม อถ อ E-mail 

นายสุพจน์  อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

โทร. 0 2590 4219  โทรสาร 
0 2591 8180 

08 1869 1246 Supoj.a@anamai.mail.go.th 

นายชัยเลิศ ก่ิงแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

โทร. 0 2590 4184  
โทรสาร 0 2590 4186 

08 434 6888 Chailert.k@anamai.mail.go.th 

นางสาวอ าพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

โทร. 0 2590 4359  
โทรสาร 0 2590 4356 

08 1831 1430 bussarangsri@gmail.com 

นางศรีอรุณ  สุขเจรญิ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

โทร. 0 2590 4128  
โทรสาร 0 2590 4200 

08 1710 2227 Sriaroon.s@anamai.mail.go.th 
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คณะที่ 5  

กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร 

ร่วมกับส ำนักนำยกรั มนตร ี
 

1. กำรด ำเนินกำรตำมกรอบประชำคมอำเซียน  

- โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค 

2. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

- การจัดการขยะมูลฝอย 
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กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรั มนตรี 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้ก าหนด
ไว้ว่า     “ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี หรือ
ผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย มาร่วมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี
ให้สอดคล้องโดยไม่ซ้ าซ้อนกันและเกิดการบูรณาการ รวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการ
ตรวจติดตาม ของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ” 

เพ่ือให้การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    มี
กรอบแนวทาง และเครื่องมือในการตรวจราชการที่เกิดจากความส าเร็จร่วมกันในการจัดท าแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน รวมทั้งความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจ มีการตรวจแบบเป็นทีมตามภารกิจ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และพ้ืนที่ ที่เน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรรูปแบบพิเศษที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ มีระบบการดูแลตนเองที่ดี และมีการขับเคลื่อน
นโยบายส าคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ส านักนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้มีการตรวจติดตามประเด็นนโยบายส าคัญ ๒ ประเด็น ได้แก่ 1) การ
ด้าเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจุดเน้นที่ส้าคัญต่างๆ 
ส่วนโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการตรวจราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน    
(ศูนย์ด ารงธรรม) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายของรัฐบาล 
เจตนารมณ์/นโยบายของ คสช. และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ส าหรับบรรจุในแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้จะต้องมีการก าหนดมาตรฐานและ
เครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวทางเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

๑. กำรด ำเนินกำรตำมกรอบประชำคมอำเซียน จุดเน้น 
 ๑.๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ในส่วนของ

ผู้ประกอบการและภาครัฐ เพ่ือ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาสินค้าบริการ 
และปัจจัยสนับสนุน อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ระบบการให้บริการเพ่ือ
รองรับ National Single Window (NSW) 

 ๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ โดยเน้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-GT) แผน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) และแผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล 

 ๑.๓ การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยเน้นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๑.๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม  เน้นด้านแรงงาน 

ด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ๑.๕ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปตรวจติดตาม และ

รายงานผลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ (มอบหมายกระทรวง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปตรวจติดตาม 
และรายงานผลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบความคืบหน้าของการด าเนินการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย 
แก้ไขกฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆ ให้ทันสมัย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสถานะการด าเนินการเป็น ๒ 
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กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการต่างๆ ที่ปรับปรุงพัฒนาแล้วเสร็จรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ได้ทัน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาในระยะต่อไป) 

๒. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม) เน้น 
 ๒.๑ การจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (๑ ปี) 

และ ระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป) 
 ๒.๒ การจัดการน้ าเสีย 
 ๒.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศ 

๑. กรอบประเด นกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมกรอบประชำคมอำเซียน 
 ๑.๑ ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง  ตรวจติดตามร่วมกันใน
พ้ืนที่อย่างน้อยเขตตรวจราชการละ ๑ จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามจุดเน้นต่างๆ โดยเลือกตรวจ
ติดตามเฉพาะจุดเน้น/ ประเด็นที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด (Area 
Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด หรือเป็นจังหวัดที่มีแผนงาน/โครงการ เช่น การเพ่ิมศักยภาพของ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่
รับผิดชอบจังหวัดที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดไว้ ๕ พ้ืนที่
ชายแดน ได้แก่ 

 จังหวัดตาก       ด่านศุลกากรแม่สอด เชื่อมต่อกับประเทศเมียนม่าร์ 
 จังหวัดสระแก้ว  ด่านศุลกากรอรัญประเทศ เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา 
 จงัหวัดตราด      ด่านศุลกากรคลองใหญ่ เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา 
 จังหวัดสงขลา      ด่านศุลกากรสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซีย 
 จังหวัดมุกดาหาร     ด่านศุลกากรมุกดาหาร เชื่อมต่อกับประเทศสาธารณรัฐ 

   ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ เป็นต้น 
 ๑.๒ ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้ไปตรวจร่วมกัน ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินการในจุดเน้นและประเด็นต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ การแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่จังหวัด (Area Based) และยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
 ๑.๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามและส่งผลให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ 
  - แผนงาน/ โครงการ ในแต่ละจุดเน้น/ ประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กระทรวงที่ด าเนินการทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ 
  - ปัญหาอุปสรรค/ ข้อจ ากัดต่างๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ 
รวมทั้งผลการด าเนินโครงการที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันในปี ๒๕๕๘ 
  - ปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) และผลความคืบหน้า
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะทั้งส่วนกลางและระดับนโยบาย ในแต่ละจุดเน้น/ ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ในเชิงนโยบาย  

จุดเน้น กรอบประเด นกำรตรวจติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ 

๑.๑ การส่งเสรมิ
เศรษฐกิจและการ
ลงทุน 

๑.๑.๑ การให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกด้านการค้า การลงทุน 
๑.๑.๒ การขยายการเปิดเสรตีลาดทุน (Freer Flow of 
Capital 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 



๔๕ 
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๑.๑.๓ การเปิดเสรีด้านการค้าบริการ ด้านทุน 
๑.๑.๔ การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  และการสื่อสาร 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงแรงงาน 

๑.๒ การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

๑.๒.๑ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ 
๑.๒.๒ การก าหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว 
๑.๒.๓ แนวทางการประชาสัมพันธ์ในประเทศกลุม่
อาเซียน 
๑.๒.๔ แนวทางการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก 

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
  สิ่งแวดล้อม 

๑.๓ กำรพัฒนำสินค้ำ 
บริกำร และปัจจัย
สนับสนุน 

๑.๓.๑ SME อาเซียน 
๑.๓.๒ การพัฒนาคณุภาพ นวัตกรรม และการเข้าถึง
แหล่งทุน 
๑.๓.๓ ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

๑.๔ การอ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยการค้าและ
การลงทนุ และ
นักท่องเที่ยว 

๑.๔.๑ การอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน ASEAN Single 
Widows (ASW) และระบบการให้บริการเพื่อรองรับ 
National Single Window (NSW) 
๑.๔.๒ ความสะดวก สบายในการคมนาคม 
๑.๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑.๕ ส่งเสรมิการตลาด 
เชิงรุก 

๑.๕.๑ แผนส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของสินค้า และบริการ
ที่ส าคัญและเป็นจุดขายของจังหวัด เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสนิค้าและบริการ 
๑.๕.๒ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การตลาด 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกสเ์น้นการเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ     
   ภูมิอาเซียน 
๒.๑ แผนงานการพัฒนา
ความรว่มมือทาง
เศรษฐกจิในอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ 
(GMS) (ประกอบไปดว้ย
ไทย พมา่ ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และจีนตอน
ใต้) 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปญัหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน 
ไ  ้า ประปา และสะพานข้ามแมน่้ าโขงตามแนวพื้นที่
ระเบียบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ๓ แนว ซึ่งมีจังหวัดซึ่งตั่งอยู่
ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Corridors) 
๒๖ จังหวัด คือ 
(๑) แนวตะวันออก - ตะวนัตก (East West Economic Corridor 
: EWEC) เช่ือมโยงเวยีดนาม - ลาว - ไทย - พม่า 
ประกอบด้วย ๗ จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทยั พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ ขอนแกน่ กาฬสนิธุ ์
(๒) แนวเหนือ - ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 



๔๖ 
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ประกอบด้วย ๑๓ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง 
นครสวรรค์ อยุธยา ล าพูน พะเยา แพร่ อุตรดติถ์ ก าแพงเพชร 
ตาก พิษณุโลก กรุงเทพ  
(๓) แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) 
ประกอบด้วย ๘ จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี 
สระแก้ว ชลบุร ีระยอง จันทบุรี ตราด กาญจนบรุ ี

๒.๒ แผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ าย อิน
โดนิเซีย - มาเลเซีย - 
ไทย (IMT-GT) 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปญัหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัด ของพื้นที่ท่ีเกี่ยวข้อง ๘ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ของไทย ได้แก่ สงขลา ปตัตานี นราธิวาส ยะลา สตูล 
ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช  

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๒.๓ แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อระวดี-
เ จ้ า พร ะยา -แม่ โ ข ง 
(ACMECS) 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค      
    ข้อจ ากัด 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๒.๔ แผนความร่วมมือ
แห่งอ่าวเบงกอลส าหรับ
ความร่วมมือหลาก หลาย
วิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม่บท
ความเช่ือม โยงในอาเซียน 

 ผลการด าเนินงานตามแผน และปัญหา อุปสรรค  
    ข้อจ ากัด 

- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๓. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๓.๑ พื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ 
และปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 
    (ระยะแรก ๕ พื้นที่ชายแดน ๑.แม่สอด ๒.อรัญ
ประเทศ ๓.ตราด ๔.มุกดาหาร ๕.สะเดา (ด่านศลุกากร
สะเดาและปาดังเบซาร์) 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๓.๒ พื้นที่ด่าน
ชายแดน 

 ผลการด าเนินงานตามดา่นชายแดนท้ังด่านถาวร และ
จุดผ่อนปรน และปญัหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง 

๔. การพัฒนาทรัพยกรมนุษย์ คณุภาพชีวิต และการคุ้มครองทางสังคม 

๔.๑ ด้านแรงงาน ๔.๑.๑ สถานการณ์แรงงาน และปัญหาแรงงานที่พบใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร (แรงงานต่างด้าว 
แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงานประมง กลุ่มชายขอบ) 
๔.๑.๒ การส่งเสรมิการจา้งงาน และพัฒนาทักษะฝมีือแรงงาน
ในภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตร ที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
๔.๑.๓ แนวทางในการแก้ไขปญัหาแรงงาน (เน้นการจัด
ระเบียบแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานประเภทต่างๆ 
ดังกล่าว) 
๔.๑.๔ ความคืบหน้าในการจดัท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ตามโครงการ ASEAN Guidelines on the Development of 
National Framework for Skills Recognition Arrangement 
๔.๑.๕ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์ 



๔๗ 

 

 

จุดเน้น กรอบประเด นกำรตรวจติดตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑.๖ การออกปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยการคุม้ครองและ
ส่งเสริมสิทธิแรงงานอพยพ 

๔.๒ ด้ำนสำธำรณสุข ๔.๒.๑ การเข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์ที่เพียงพอ 
๔.๒.๒ การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสรมิการ
ด ารงชีวิตที่มีสุขภาพ 
๔.๒.๓ การควบคุม เฝ้าระวัง และแนวทางการป้องกัน 
โรคตดิต่อ และโรคไมต่ิดต่อ 
๔.๒.๔ การจัดท าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ASEAN 
Network on UHC 

- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์ 

๔.๓ ด้านการศกึษา ๔.๓.๑ การด าเนินงานแผนงาน ๕ ปีอาเซียน ได้แก่ การ
สร้างความตระหนักรู้ การเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา
ระดับประถมและมัธยม ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตและ
การพัฒนาสาขาอาชีพ เป็นต้น 
๔.๓.๒ การจัดท าหลักสตูรคู่มือการสอนวิชาอาเซียน
ส าหรับคร ู
๔.๓.๓ การจัดท า Credit transfer นักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลยั 
         - การปรับเวลาเปดิปิดภาคเรียนให้ตรงกันทั้ง
ภูมิภาค (ภาคเรียนท่ี ๑ กลางเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 
๒ กลางเดือน มกราคม) 
๔.๓.๔ การส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลังคนในระดบั
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใหม้ีคณุภาพและมาตรฐาน 
เชื่อมโยงกับกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน (เตรียมความพร้อมให้กับ
แรงงาน) 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 

๔.๔ ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ 

๔.๔.๑ สภาพปัญหาการค้ามนุษย์ที่พบในจังหวัด 
๔.๔.๒ มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๔.๔.๓ การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๔.๔ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด  

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๕. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 

 ๕.๑ กฎหมายทีต่้องปรับปรุงพัฒนาให้แล้วเสร็จทัน
ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๕.๒ กฎหมายทีต่้องปรับปรุงพัฒนาระยะต่อไป 

ควรมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง   
รับไปตรวจตดิตาม และรายงานผล
ให้ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ 
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและ       
  ความมั่นคงของมนุษย์ 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



๔๘ 
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- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ   
  สิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ       
  และการสื่อสาร 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี
- ส านักนายกรัฐมนตร ี
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 กระทรวงสำธำรณสุข ได้ส่งโครงการเข้าร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตรี ประเด็นนโยบายส าคัญที่ 1 การด าเนินตามกรอบประชาคมอาเซียน จ านวน 1 ประเด็น 3 
โครงการ 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ ด้านพัฒนาสินค้า บริการ  
และปัจจัยสนับสนุน จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
  1.1 โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในส่วนภูมิภาค 
  1.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่ายเข้าสู่
มาตรฐาน Primary GMP 
 2. โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการสร้าง และพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี
ให้สังคม (Demand) 
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1.  ครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร นส่วนภูมิภำค 
ปีงบประมำณ 2558 

 
ค ำนิยำม “งำนอำหำรปลอดภัย” หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับ การด าเนินงานควบคุม ก ากับ ดูแลเฝ้า

ระวังร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารและตลาดสดประเภท 1 ให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
เกณฑ์เป้ำหมำย 
 1. ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste) ร้อยละ 80 
 2. ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 100 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 1. ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย  Clean Food Good Taste = CFGT) 
 2. ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
แหล่งข้อมูล 
 เขตสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เทศบาลนคร/ เมือง 

1. กำรสุขำภิบำลอำหำร ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสนับสนุนเศร  กิจ ทย (อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย    
   (Clean Food Good Taste = CFGT) 
 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เริ่มต้นด าเนินการปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นโครงการร่วม
ระหว่างกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ที่เกิดจากนโยบาย 
รัฐบาลที่ก าหนดปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand) ผสมผสานนโยบายรัฐบาลด้านความ
ปลอดภัยอาหารจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีความส าคัญอยู่และเป็นธุรกิจที่สามารถท า
รายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมากและรัฐบาลไทยยังคงมีนโยบายที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว การบริการด้านอาหาร และการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหาร เพ่ือส่งออกในภูมิภาคนี้ต่อไป จึงมี
การก าหนดนโยบายให้หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ภาคเอกชนและองค์กร
ประชาชน จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 

 ปัจจัยเรื่องอาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างสูง เพราะถ้า
อาหารที่จัดไว้บริการไม่ปลอดภัย จนท าให้เกิดการเจ็บป วยด้วยโรคท่ีเกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อแล้ว ก็จะมี
ผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ฉะนั้น จึงได้มีการจัดท าโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
เพ่ือกระตุ้นมาตรการในการควบคุม ก ากับ เฝ้าระวังและตรวจสอบดูแลสถานที่ปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหาร และ
โครงการตลาดสดน่าซื้อ ให้มีความเข้มงวดกวดขันเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ โดยมีมาตรการทางกฎหมายร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ าที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุจากร้าน
จ าหน่ายอาหาร โรงอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
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 2.2 ส่งเสริมการจัดบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่
สะอาดปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 

 2.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการการบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยวให้ถู ก
สุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3. กลยุทธ์และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี การก าหนดกลยุทธ์และแนว
ทางการด าเนินงานออกเป็น 4 กลยุทธ์ โดยให้ ด าเนินการควบคู่กันไป ได้แก่ การสร้างพหุภาคี การประกัน
สุขภาพ การสร้างความยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.1 กลยุทธ์กำรสร้ำงพหุภำคี  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการเป็นเจ้าของโครงการ อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย ร่วมกัน 
  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1) จัดท าโครงการและแผนงานร่วมระหว่างหน่วยงานหลัก 
  2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ 
  3) จัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค/ระดับท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงโครงการ
วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน และการสนับสนุนการด าเนินงานของภาคี 
  4) สร้างเวทีหรือหน่วยงานให้องค์กรที่เป็นภาคีที่เกี่ยวข้องมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน ในกรณีเกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร และร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา 
  5) มีการร่วมมือด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนในทุกระดับ
อย่างสอดคล้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และภาพลักษณ์ที่ต้องการ 
 3.2 กลยุทธ์กำรประกันคุณภำพ 
  วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการค้าอาหารในการก ากับ ดูแลคุณภาพ 
มาตรฐานของสถานประกอบการ และคุณภาพของอาหาร 
  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1) ส าหรับภาครัฐ ดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบคุณภาพสถานที่ปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหาร เป็นประจ า ตามเงื่อนไขโดย
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนย์อนามัยเขต/ กรมอนามัย โดยที่มาตรฐานมีอายุ 1 ปี 
   1.2 กรณีสถานที่ปรุง ประกอบ จ าหน่ายอาหาร ไม่สามารถรักษามาตรฐานให้คงเดิมตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพิกถอนป้าย 
  2) ส าหรับภาคเอกชน 
   2.1 สร้างระบบตรวจสอบคุณภาพโดยมีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเป็นแกนหลัก 
   2.2 สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ติดตามตรวจสอบและด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ
อย่างต่อเนื่อง 
  3) ส าหรับภาคประชาชนผู้บริโภค  
   สร้างช่องทางหรือระบบติดต่อประสานงานให้ประชาชน หรือองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมใน
ระบบการตรวจสอบ รวมทั้งการแจ้งข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับ หรือส่งกลับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสื่อมวลชนเพ่ือ 
ด าเนินการต่อไป 
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 3.3 กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมย่ังย น 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าอาหารภาคเอกชน และองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1) จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน และผู้ประกอบการค้าอาหาร 
  2) กระตุ้นและผลักดันให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นใช้กฎหมาย (พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) เป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุม ก ากับ และด าเนินงาน 
  3) ผลักดันให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบในการด าเนินการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และแก้ไขปัญหาที่พบในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคม/ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร ที่สามารถด าเนินการและ
บริหารจัดการกิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  5) ศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบ กลวิธีให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ิมข้ึน 
 3.4 กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือชักชวนผู้ประกอบการค้าอาหารเข้ามาร่วมโครงการโดยเผยแพร่จุดขายของป้าย
สัญลักษณ ์

2) เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภคต่อการด าเนินการตามโครงการ และต่อป้ายสัญลักษณ์ 
3) เพ่ือใช้พลังผู้บริโภคเป็นปัจจัย (แรงกดดันทางสังคม) ให้สถานที่ปรุง ประกอบ จ าหน่าย  

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
  แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
  1) ประชาสัมพันธ์โดยอาศัยสื่อมวลชนเป็นกลวิธีหลัก 
  2) ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการโฆษณาเผยแพร่ 
  3) ใช้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เผยแพร่ตามเส้นทางการเดินทาง ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
  4) ส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของภาคเอกชน องค์กรประชาชน เช่น พิธี
มอบป้ายสัญลักษณ์/หรือการจัดมหกรรมอาหาร ของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดต่างๆ หรือจัด
มหกรรมที่เก่ียวข้องกับ Clean Food Good Taste เป็นต้น 

4. หน่วยงำนผู้ร่วมรับผิดชอบ 
 1. กระทรวงสาธารณสุข  
  1.1 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
  1.2 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   - ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
   - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  1.3 กรมอนามัย  
   - ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
  1.4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
  1.5 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
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  3.1 ส านักนายกรัฐมนตรี  
  3.2 กระทรวงมหาดไทย 
  3.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง 
  3.5 กระทรวงพาณิชย์  : ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน 
 4. หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

5. กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย เร ่องร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร (CFGT) 
 มีการตรวจสอบทางด้านกายภาพและการตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบ SI – 2 หรือ อ.13  

ก. การตรวจสอบทางด้านกายภาพ 
 ข้อก ำหนด/เกณฑ์มำตร ำนร้ำนอำหำร 
 เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค ร้านอาหารจึงต้องจัดการปรับปรุง และดูแลร้านอาหารให้ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งมีข้อก าหนดพ้ืนฐานทั้งหมด 15 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนท่ีรับประทำน สถำนที่เตรียมปรุง-ประกอบอำหำร ต้องสะอำดเป็นระเบียบ และจัดเป็น
สัดส่วน 
  ต้องจัดและดูแลรักษาบริเวณสถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่เตรียม ปรุงประกอบ 
จ าหน่ายอาหารให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ พ้ืน ควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องและไม่
มีเศษขยะ ผนัง และเพดาน ควรทาสีอ่อน เพ่ือช่วยให้บริเวณร้านสว่าง ไม่มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่ง
สกปรกได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารควรท าด้วยวัสดุผิวเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  เช่น  สแตน
เลส อลูมิเนียม โ เมก้า กระเบื้องเคลือบ อยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุด และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ สามารถท าความสะอาดได้ทั่วถึง และจัดบริเวณในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนของอาหารและในบริเวณที่ปรุงควรมีพัดลมดูด
อาหารหรือปล่องระบายควันช่วยระบายอากาศ และต้องไม่รบกวนบริเวณใกล้เคียงด้วย 
 2.  ม่เตรียมปรุงอำหำรบนพ ้น และบริเวณหน้ำ หร อ นห้องน้ ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุง
อำหำรบน ต๊ะที่สูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
  ต้องไม่เตรียม หรือวางอาหาร ภาชนะใส่อาหาร รวมถึงการหั่น การล้าง การเก็บอาหาร บนพ้ืน 
และบริเวณหน้าหรือในห้องน้ าห้องส้วม ตลอดจนในบริเวณท่ีอาจท าให้อาหารปนเปื้อน สิ่งสกปรกได้ 
  ต้องเตรียมและปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ ซม. และโต๊ะที่ใช้เตรียมปรุงอาหาร
ต้องท าด้วยวัสดุผิวเรียบสามารถท าความสะอาดได้ง่าย เช่น สแตนเลส โ เมก้า 
 3.  ช้สำรปรุงแต่งอำหำรที่มีควำมปลอดภัย มีเคร ่องหมำยรับรองของทำงรำชกำร เช่น เลข
สำรบบอำหำร (อย.) เคร ่องหมำยรับรองมำตร ำนของกระทรวงอุตสำหกรรม (มอก.) 
  ต้องไม่ใช้สารปลอมปน สารที่ไม่ใช่อาหาร หรือสารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคมาปรุง ประกอบ
อาหาร ภาชนะท่ีใช้ใส่เครื่องปรุงรส เช่น น้ าส้มสายชู น้ าปลา และน้ าจิ้ม ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนได้ต้องใส่ในภาชนะที่
ท าจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว และต้องมีฝาปิดส าหรับช้อนตัก ควรใช้ช้อน
กระเบื้องเคลือบขาว ถ้าใช้สแตนเลส ควรเป็นชนิด 18-8 ส่วนเครื่องปรุงรส หรือสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เช่น น้ าตาล พริกป น ควรเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด หรือใช้ฝาชีครอบ 
 4. อำหำรสด ต้องล้ำง ห้สะอำดก่อนน ำมำปรุง หร อเก บ กำรเก บอำหำรประเภทต่ำงๆ ต้องแยก
เก บเป็นสัดส่วน อำหำรประเภทเน ้อสัตว์ดิบเก บ นอุณหภูมิที่ต่ ำกว่ำ 5 องศำเซลเซียส 
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  อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ต้องล้างให้สะอาดก่อนน ามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหาร 
ประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ า
กว่า 5 องศาเซลเซียส และควรจะมีการแยกเก็บอาหารประเภทต่างๆ ดังนี้ 
   ผักสดก่อนล้างท าความสะอาด             ผักสดหลังจากล้างท าความสะอาดแล้ว 
   ผลไม้สดก่อนล้าง     ผลไม้สดหลังจากล้างท าความสะอาดแล้ว 
   เนื้อสัตว์สดที่ไม่ใช่อาหารทะเล   เนื้อสัตว์สดประเภทอาหารทะเล 
   อาหารที่พร้อมบริโภค 
 5. อำหำรที่ปรุงส ำเร จแล้ว เก บ นภำชนะที่สะอำดมีกำรปกปิด วำงสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
  อาหารปรุงส าเร็จ หรืออาหารที่พร้อมที่จะรับประทานได้ โดยไม่ผ่านขั้นตอนของการให้ความร้อน
หรือการฆ่าเชื้อโรคอีก ต้องเก็บไว้ในภาชนะท่ีสะอาด มีการปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันสัตว์ แมลงน า
โรค และฝุ นละออง และตั้งวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
 6. น้ ำแข งที่ ช้บริ ภคต้องสะอำด เก บ นภำชนะที่สะอำดมีฝำปิด  ช้อุปกรณ์ที่มีด้ำมส ำหรับคีบ 
หร อตัก ดยเฉพำะ วำงสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
  น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องเป็นน้ าแข็งท่ีผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการบริโภคโดยเฉพาะเมื่อละลายแล้วควรเป็น
น้ าที่สะอาด ไม่มีตะกอน ภาชนะที่ใส่ต้องเป็นภาชนะที่สะอาด ไม่เป็นสนิม มีฝาปิด สามารถเก็บความเย็นได้ดี 
ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับคีบ หรือตักที่มีด้ามยาวเพียงพอสามารถหยิบจับได้โดยมือไม่สัมผัสกับน้ าแข็ง หรือไม่ท าให้
เกิดการปนเปื้อน และต้องไม่มีสิ่งของอ่ืนแช่ปนอยู่กับน้ าแข็ง  
 7. ล้ำงภำชนะด้วยน้ ำยำล้ำงภำชนะ แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำด 2 ครั้ง หร อล้ำงด้วยน้ ำ หล และที่
ล้ำงภำชนะต้องวำงสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
  ภาชนะท่ีใช้ใส่อาหารทุกประเภทต้องล้างให้สะอาด แยกภาชนะท่ีใส่ของหวานและของคาว ก าจัด
เศษอาหาร แล้วล้างด้วยน้ ายาล้างภาชนะ ขัดถูคราบสกปรกของอาหารและไขมันออก แล้วล้างออกด้วยน้ า
สะอาดอีก 2 ครั้ง โดยน้ าที่ใช้ล้างจะต้องเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอหรือล้างด้วยน้ าไหลโดยเปิดก๊อกให้น้ าไหลผ่าน
ภาชนะแล้วล้างให้สะอาด เมื่อล้างเสร็จแล้วควรคว่ าให้แห้ง ในที่โปร่งสะอาดและสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
 8. เขียงและมีด ต้องมีสภำพดี แยก ช้ระหว่ำงเน ้อสัตว์สุก เน ้อสัตว์ดิบ และผัก ผล ม้ 
  เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่เป็นร่อง สะอาด ไม่มีรา ไม่มีคราบไขมัน หรือคราบสกปรกฝัง
แน่น เขียงและมีดจะต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์ดิบ เนื้อสัตว์สุก ผัก ผลไม้ โดยไม่ใช้ปะปนกัน เพราะถ้าใช้ปน
กันจะท าให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากอาหารดิบไปสู่อาหารสุก และผักผลไม้ได้ ควรล้างให้สะอาดทั้งก่อน, 
หลัง และระหว่างการใช้งานเป็นระยะและผึ่งให้แห้งในที่โปร่ง โดยวางให้ได้รับแสงแดด ไม่ควรใช้ผ้าหรือฝาหม้อ
ปิด เพราะจะท าให้อับชื้น ควรใช้ฝาชีครอบเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงน าโรค 
 9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วำงตั้งเอำด้ำมข ้น นภำชนะ ปร่งสะอำด หร อวำงเป็นระเบียบ นภำชนะ
 ปร่งสะอำดและมีกำรปกปิด เก บสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
  ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ล้างสะอาดแล้ว ต้องเก็บวางในลักษณะตั้งให้ส่วนที่เป็นด้ามจับไว้ด้านบน 
ในภาชนะที่โปร่งสะอาด ภาชนะไม่กว้างเกินไป หรือเก็บวางเรียงเป็นระเบียบ  โดยวางเรียงนอนไปในทาง
เดียวกัน และในการหยิบจับต้องจับเฉพาะด้ามเท่านั้น 
 10. มูลฝอย และน้ ำเสียทุกชนิด  ด้รับกำรก ำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขำภิบำล 
  มีการเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอยให้เรียบร้อยและมิดชิด ไม่รั่วซึมเพ่ือป้องกันเศษขยะและน้ า
จากขยะซึมรั่วออกนอกถัง และเพ่ือความสะดวกในการรวบรวม ควรใช้ถุงพลาสติกสวมไว้ด้านในถังขยะด้วย 
เวลาเก็บไปก าจัดควรผูกปากถุงให้แน่นเสียก่อนและต้องมีฝาปิดถังขยะให้มิดชิดด้วยการระบายน้ าเสีย  ต้องมี
รางระบายน้ าเสียจากจุดต่างๆ ที่ใช้การได้ดี โดยเฉพาะบริเวณห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ ต้องมี
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รางระบายน้ าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ไม่อุดตัน มีการดักรองเศษอาหารและควรติดตั้งบ่อดักไขมันในขนาดที่
เหมาะสม ก่อนระบายน้ าเสียลงสู่ท่อระบาย หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
เช่น แม่น้ า ล าคลอง  ล  โดยตรงทั้งนี้ ต้องตักเศษอาหารและคราบไขมันทิ้งเป็นประจ า 
 11. ห้องส้วมส ำหรับผู้บริ ภคและผู้สัมผัสอำหำรต้องสะอำด มีอ่ำงล้ำงม อที่ ช้กำร ด้ดี และมีสบู่
 ช้ตลอดเวลำ 
  ห้องส้วมควรแยกออกจากห้องครัวเป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยประตูของห้องส้วมต้องไม่เปิดตรงสู่
บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร ที่ล้าง ที่เก็บภาชนะอุปกรณ์ และที่เก็บวางอาหารทุกชนิด เพ่ือเป็นการป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมที่อยู่ในบริเวณร้านอาหารทุกห้อง  ทั้งห้องส้วมส าหรับ
ผู้บริโภค ห้องส้วมส าหรับผู้สัมผัสอาหาร และพนักงานของร้านอาหาร ต้องสะอาดไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่น
เหม็น มีน้ าใช้เพียงพอ 
  นอกจากนี้ต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และจัดให้มีสบู่ส าหรับล้างมือใช้ตลอดเวลา  (ควรใช้สบู่
เหลว เพราะสบู่ก้อนอาจมีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่ก้อนสบู่ได้ ถ้าใช้สบู่ก้อนต้องล้างสบู่ให้สะอาดด้วย)  
 12. ผู้สัมผัสอำหำรแต่งกำยสะอำด สวมเส ้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ำกันเปื้อนที่สะอำด สวมหมวก
หร อเน ทคลุมผม 
  ผู้ปรุง ผู้เสิร์  ผู้เตรียมอาหาร ผู้ล้างภาชนะหรือผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับอาหารทุกคน ต้องแต่ง
กายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด หรือมีเครื่องแบบเฉพาะที่สะอาด และสวมหมวก
หรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบผมได้เรียบร้อย เพ่ือป้องกันเส้นผมและสิ่งสกปรกปนเปื้อนอาหาร 
 13. ผู้สัมผัสอำหำรต้องล้ำงม อ ห้สะอำดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ ำหน่ำยอำหำรทุกครั้ง   ช้
อุปกรณ์ นกำรหยิบจับอำหำรที่ปรุงส ำเร จแล้วทุกชนิด 
  ผู้สัมผัสอาหารทุกคนต้องล้างมือด้วยน้ า และสบู่ หรือน้ ายา ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุง ประกอบ และจ าหน่ายอาหารทุกครั้งและต้องล้างมือให้สะอาดทันที หลังออกจาก
ห้องส้วมหรือหลังจากจับต้องสิ่งสกปรก เช่น ผ้าขี้ริ้ว ขยะ การแกะเกาผิวหนัง การปิดปากขณะไอจาม เป็นต้น 
  ส าหรับอาหารที่ปรุงส าเร็จหรืออาหารที่พร้อมรับประทาน ห้ามใช้มือหยิบจับ หรือสัมผัสอาหาร
โดยตรง ต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัย ในการหยิบจับอาหารเช่น ทัพพี ที่คีบ 
 14. ผู้สัมผัสอำหำรที่มีบำดแผลที่ม อต้องปกปิดแผล ห้มิดชิด หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนที่มี อกำส
สัมผัสอำหำร 
  ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลต้องปกปิดแผลให้มิดชิด โดยเฉพาะบาดแผล หรือฝีที่มีหนองจะต้อง
หยุดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร  ถ้าไม่สามารถหยุดปฏิบัติงานได้ ควรเลี่ยงไป
ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนแทนจนกว่าบาดแผลจะหายสนิท จึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 
  นอกจากนี้ผู้สัมผัสอาหาร ต้องตัดเล็บสั้นและไม่สวมเครื่องประดับนิ้วมือและข้อมือ เพราะจะ
เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อโรคได้ 
 15. ผู้สัมผัสอำหำรที่เจ บป่วยด้วย รคที่สำมำรถติดต่อ ปยังผู้บริ ภค  ดยมีน้ ำและอำหำรเป็นส ่อ 
 ห้หยุดปฏิบัติงำนจนกว่ำจะรัก ำ ห้หำยขำด 
  ผู้สัมผัสอาหารที่มีอาการเจ็บป วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ได้แก่ วัณโรค 
อหิวาตกโรค ไท อยด์ บิด อุจจาระร่วง ไข้สุกใส หัด คางทูม ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และโรคผิวหนังที่น่า
รังเกียจ ต้องหยุดปฏิบัติงานและได้รับการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ ไม่สามารถแพร่เชื้อโรคได้และไม่เป็นที่
น่ารังเกียจแล้วจึงกลับมาปฏิบัติงานตามปกติได้ 
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 แนวทำง นกำรประกอบกิจกำรร้ำนอำหำร ห้ถูกกฎหมำย 
  ร้านอาหารจัดเป็นสถานที่จ าหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร , เทศบาล, สุขาภิบาล, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา) ดังนั้น การจะประกอบกิจการร้านอาหารต้องปฏิบัติ 
ดังนี้ 
   ผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารที่มีพ้ืนที่ของร้านมากกว่า 200 ตารางเมตร ต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะเปิดด าเนินกิจการได้ ใบอนุญาตจะมีอายุ
หนึ่งปี และการขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
   ร้านอาหารที่มีพ้ืนที่ของร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร เมื่อเปิดด าเนินกิจการต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอหนังสือรับรองการแจ้ง และเมื่อประสงค์จะเลิกกิจการ หรือโอนกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน 
ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย 
   การยื่นค าขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นได้ที่
ส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 
    ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร (ส าหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
    ส านักงานเทศบาล (ส าหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล) 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (ส าหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล)  
    ส านักงานเมืองพัทยา (ส าหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา) 
   ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 
   ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน หกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
   ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารโดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท 
   ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารต้องแสดงใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยเปิดเผย 
และเห็นได้ง่ายในบริเวณร้านอาหาร ผู้ฝ าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ข้อก ำหนดด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ส ำหรับแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำร 
  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร หมายถึง แคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดที่ ขายอาหาร 
เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ ซึ่งมีข้อก าหนดทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งสิ้น  12 ข้อ โดยข้อก าหนด
ดังกล่าวเป็นข้อที่จ าเป็น หากไม่มีอาจเกิดความเสี่ยง ท าให้อาหารมีการปนเปื้อน ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
อาหารแก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรท ำจำกวัสดุที่ท ำควำมสะอำดง่ำย มีสภำพดี เป็นระเบียบ อยู่สูง
จำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
   บริเวณท่ีใช้เตรียม ปรุง ประกอบ และเก็บอาหารที่จ าหน่ายของแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ไม่
ว่าจะเป็นแคร่ แท่น โต๊ะ รถเข็น แผง  ล  ต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม โ 
ไมก้า  ล  อยู่ในสภาพดี ไม่แตกช ารุด ไม่มีคราบสกปรก และมีการจัดวางของเป็นระเบียบ  ไม่รกรุงรังง่ายต่อ
การใช้งานและป้องกันการปนเปื้อนได้ 
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  2. อำหำรปรุงสุกมีกำรปกปิดหร อมีกำรป้องกันสัตว์แมลงน ำ รค 
   อาหารปรุงสุกแล้ว พร้อมจะบริการลูกค้า หรือที่เตรียมไว้บริการลูกค้าต้องเก็บในภาชนะที่มีฝา
ชี ฝาภาชนะปกปิดอาหาร หรือมีตู้ปกปิดอาหาร โดยตู้ต้องมีกระจกอย่างน้อย 3 ด้าน และด้านประตูบานเลื่อน
ท าด้วยลวดตาข่ายหรือตะแกรงมุ้งลวด ทั้งนี้ต้องปกปิดอาหารไว้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาตักอาหารจ าหน่าย 
  3. สำรปรุงแต่งอำหำร ต้องมีเลขสำรบบอำหำร (อย.) 
   สารปรุงแต่งอาหาร เช่น น้ าปลา น้ าส้มสายชู ซอสปรุงรส  ล  ต้องมีฉลากที่มีเลขสารบบ
อาหารที่ถูกต้อง 
  4. น้ ำด ่ม ต้องเป็นน้ ำสะอำด  ส่ นภำชนะท่ีสะอำด มีกำรปกปิด มีก๊อกหร อทำงเทรินน้ ำ 
   น้ าดื่มที่ให้บริการแก่ผู้บริโภค ควรเป็นน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วโดยการต้ม หรือกรอง 
เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด เช่น ขวด กาน้ า เหยือกน้ า หรือคูลเลอร์ 
  5. เคร ่องด ่ม ต้อง ส่ภำชนะที่สะอำด มีกำรปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ำมยำวหร อมีก๊อก หร อทำงเท
รินน้ ำ 
   เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ ที่ให้บริการแก่ลูกค้าควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมี
อุปกรณ์ท่ีมีด้ามยาวตักโดยเฉพาะ หรือใช้ภาชนะเช่นเดียวกับข้อ 4  
  6. น้ ำแข งที่ ช้บริ ภค ต้องสะอำด เก บ นภำชนะที่สะอำด มีฝำปิด อยู่สูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 
60 ซม. ที่ตักน้ ำแข งมีด้ำมยำว และต้อง ม่น ำอำหำร หร อสิ่งของอย่ำงอ ่น ปแช่ ว้ น น้ ำแข ง 
   น้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องเป็นน้ าแข็งที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการบริโภคโดยตรง  ไม่มีตะกอน ต้อง
บรรจุหรือใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่เป็นสนิม มีฝาปิด ต้องมีอุปกรณ์ส าหรับคีบหรือตักที่มีด้ามยาวเพียงพอที่จะ
หยิบจับได้ โดยไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน และในภาชนะใส่น้ าแข็งต้องไม่มีสิ่งของอ่ืนแช่ปนอยู่  ยกเว้นที่ตัก
น้ าแข็ง  
  7. ล้ำงภำชนะด้วยน้ ำยำล้ำงภำชนะ แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำด 2 ครั้ง หร อล้ำงด้วยน้ ำ หล 
และอุปกรณ์กำรล้ำงต้องวำงสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
   ภาชนะใส่อาหารทุกประเภท ต้องล้างให้สะอาดด้วยการใช้น้ ายาล้างภาชนะท าความสะอาด 
ขัดถูก าจัดเศษอาหารและคราบไขมัน แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล โดยน้ าที่ใช้ล้าง
จะต้องเปลี่ยนให้สะอาดอยู่เสมอ 
  8. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วำงตั้งเอำด้ำมข ้น นภำชนะ ปร่งสะอำด หร อวำงเป็นระเบียบ  น
ภำชนะ ปร่งสะอำดและมีกำรปกปิด เก บสูงจำกพ ้นอย่ำงน้อย 60 ซม. 
   ช้อน ส้อม ตะเกียบ ที่ล้างสะอาดแล้ว ต้องวางหรือเก็บในลักษณะดังนี้ คือ 
   8.1 วางตั้ง ให้ส่วนที่เป็นด้ามจับไว้ด้านบนในภาชนะที่ไม่กว้างเกินไปและภาชนะที่ใส่ต้องโปร่ง
สะอาด  
   8.2 วางเรียงนอนเป็นระเบียบไปทางเดียวกัน และควรมีผ้าหรือฝาภาชนะปิด  
  9. มีกำรรวบรวมมูลฝอย และเศ อำหำรเพ ่อน ำ ปก ำจัด 
   ขยะ มูลฝอย และเศษอาหาร ที่ทิ้งจากการเตรียม ปรุง ประกอบ และเหลือทิ้งจากการ
บริโภค ต้องมีการเก็บรวบรวมโดยภาชนะที่สามารถป้องกันการกระจายของขยะ มูลฝอย  เศษอาหารออกมาสู่
บริเวณภายนอกและมีการน าไปก าจัดทุกวัน 
  10. ผู้สัมผัสอำหำรแต่งกำยสะอำด สวมเส ้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ำกันเปื้อนที่สะอำด สวม
หมำกหร อเน ทคลุมผม 
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   ผู้สัมผัสอาหาร ได้แก่ ผู้ปรุง ผู้เสิร์  ผู้เตรียม ผู้ล้างภาชนะ ต้องแต่งกายสะอาด  และสวม
เสื้อมีแขน ส าหรับผู้ปรุง ต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ทที่สามารถเก็บรวบรวมผมได้
เรียบร้อย 
  11.  ช้อุปกรณ์หยิบจับอำหำรที่ปรุงส ำเร จแล้ว 
   อาหารที่ปรุงส าเร็จ และผักสดพร้อมรับประทาน ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสอาหาร
โดยตรง ควรใช้ช้อน ทัพพี ที่คีบ หรือควรสวมถุงมือที่สะอาด และเป็นอุปกรณ์ส าหรับหยิบจับอาหารนั้นๆ 
โดยเฉพาะ 
  12. ผู้สัมผัสอำหำรที่มีบำดแผลที่ม อต้องปกปิดแผล ห้มิดชิด 
   มือผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผล ต้องปกปิดแผลให้มิดชิดโดยเฉพาะบาดแผลหรือฝีที่มีหนอง 
จะต้องหยุดหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง 

ข. การตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบ SI – 2 หรือ อ.13 จ านวน 10 ตัวอย่างต่อ
ครั้ง ได้แก่  1) อาหาร 5 ตัวอย่าง  2) ภาชนะ 3 ตัวอย่าง  3) มือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง 

6. กำรด ำเนินงำนอำหำรปลอดภัย เร ่อง ตลำดสดน่ำซ ้อ 
 ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ตลาดประเภทที่ 1 
 ข้อ 6 ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งที่ปลูกสร้าง คือ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ส าหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่
จอดยานพาหนะ ตามท่ีก าหนดไว้ส่วนนี้ 
 ข้อ 7 อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 
เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง 
 2. ตัวอาคารตลาดท าด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง 
 3. หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไ  และแข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการ
ระบายอากาศของตลาดนั้น 
 4. พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ า เรียบ ล้างท าความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขังและไม่ลื่น 
 5. ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
 6. เครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางท าด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไปใน
ตลาด 
 7. การระบายอากาศในตลาดเพียงพอ เหมาะสม และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
 8. ความแข็งของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
 9. แผงจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหารท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ มีความลาดเอียง และท าความสะอาด
ง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก 
โดยมีที่นั่งส าหรับผู้ขายของแยกต่างหากจากแผง 
 10. น้ าประปาหรือน้ าสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอส าหรับล้างสินค้าหรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อ
ในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ าโสโครก ไม่ติดหรือทับท่อระบายน้ าเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 
  (ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และในแต่ละจุดต้องมีก๊อกน้ า ไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่
แผงจ าหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีท่ีล้างอาหารสด 1 จุดต่อจ านวนแผง จ าหน่ายอาหารสด
ทุก 30 แผง เศษของ 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 
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  (ข) มีก๊อกน้ าประจ าแผงจ าหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ช าแหละ และแผงจ าหน่ายอาหารประเภทปรุง
ส าเร็จ 
  (ค) มีที่เก็บส ารองน้ าในปริมาณเพียงพอและสะดวกต่อการใช้ กรณีที่แผงจ าหน่ายอาหารสด
ตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ าส ารองอย่างน้อย 5 ลูกบาศก์เมตรต่อจ านวนแผงจ าหน่ายอาหารสดทุก 100 
แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง ให้ถือเป็น 100 แผง 

มำตร ำนของตลำดประเภทที่ 1 (ตล 1) 
 กระทรวงสำธำรณสุข ดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข ด้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2542) ออกตำมควำม นพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ก ำหนดหลักเกณฑ์สุขลัก ณะของตลำด ซ ่ง
เจ้ำของตลำดจะต้องปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดประเภทที่ 1 ให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 
2551  

หลักเกณฑ์มำตร ำนตลำดสด น่ำซ ้อ มี 3 ด้ำน  ด้แก ่
 ด้านที่ 1 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental health) 
 ด้านที ่2 ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) 
 ด้านที ่3 การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
 เมื่อเจ้าของตลาดที่เข้าร่วมโครงการสามารถปรับปรุงตลาดได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้าย
รับรองมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ซึ่งมีมาตรฐานอยู่ 2 ระดับ คือ 1) ระดับดี (3 ดาว) 2) ระดับดีมาก (5 ดาว) 

เกณฑ์กำรรับรองมำตร ำนตลำดสด น่ำซ ้อ 
 ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 3 ด้าน 
 *** มาตรฐานระดับดี 
  1. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 17 ข้อ 
  2. ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารทุกข้อ 
  3. ต้องผ่านเกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ***** มาตรฐานระดับดีมาก 
  1. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับดี (ข้อ 1-17) และต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ข้อ 18-40 อีกอย่างน้อย 18 ข้อขึ้นไป 
  2. ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของอาหารทุกข้อ 
  3. ต้องผ่านเกณฑ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ นกำรรบัรองตลำดสด น่ำซ ้อ 
 ด้ำนที่ 1 ด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 8 หมวด ดังนี้ 
คือ 
(1) สุขลักษณะทั่วไปของตลาด (2) การจัดการมูลฝอย (3) การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ (4) การจัดการน้ าเสีย (5) 
การจัดการสิ่งปฏิกูล (6) การป้องกัน ควบคุมสัตว์พาหะน าโรค (7) การจัดการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (8) สุข
วิทยาส่วนบุคคลของผู้ขายของ และผู้ช่วยขายของในตลาด 
 ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร (Food Safety) แผงจ าหน่ายอาหารร้อยละ 80ในตลาดสด
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน ผ่านการตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 5 ชนิด ได้แก่   อร์มาลิน, สารกันรา,
สารบอแรกซ,์ สาร อกขาว และยาฆ่าแมลง ตรวจพบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย สุ่มตรวจตัวอย่าง จ านวน 2 ครั้งต่อปี 
 ด้ำนที่ 3 ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริ ภค (Consumer Protection) 
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  3.1 จัดให้มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย 
โภชนาการ และสุขลักษณะของตลาด 
  3.2 จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 ชนิด ( อร์มาลิน, สารกันรา, 
สารบอแรกซ,์ สาร อกขาว, ยาฆ่าแมลง) และมีการสนับสนุนบริการการตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาดอย่างน้อย 1 จุด และ
ติดป้ายบอกไว้ชัดเจน 

มำตร ำนด้ำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม  จ ำนวน 40 ข้อ 
 1. ภายในตัวตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อนอบอ้าว หรืออับทึบ 
 2. มีการจัดการ ดูแล และควบคุมบริเวณแผง ทางเดิน ถนน ที่ตั้งรองรับมูลฝอยสาธารณะ                                                      
และท่ีตั้งที่รวบรวมมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
 3. ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ าขังเฉอะแฉะ 
 4. รางระบายน้ าเสียภายในตลาดเป็นชนิดรางเปิด  ส าหรับรางระบายน้ ารอบตลาดสดมีฝาปิด ที่เปิด
ท าความสะอาดได้ และสามารถระบายน้ าได้ไม่มีน้ าขัง ไม่อุดตัน 
 5.  ภายในห้องส้วมไม่มีกลิ่นเหม็น  และมีการระบายอากาศดี 
 6. ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ ไม่ช ารุด 
 7. มีการท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวัน 
 8. มีน้ าใช้ที่สะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ 
 9. ห้องส้วมแยกเพศ ชาย – หญิง ออกจากกัน เป็นสัดส่วน 
 10. มีการจัดวางสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกะกะ รกรุงรัง และไม่กีดขวาง
ทางเดิน 
 11. สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหาร จะต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
 12. ให้มีการล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 13. มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 14. มีการดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 15. โครงสร้างอาคารตลาดมีความม่ันคง แข็งแรง ไม่ช ารุด พ้ืนตลาดท าด้วยวัสดุถาวร ไม่ลื่นท าความ
สะอาดง่าย 
 16. มีการจัดการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรค ไม่ให้รบกวนและก่อความร าคาญ 
 17. มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของ
ตลาด 
 18. แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
 19. แผงขายสินค้าท าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย และสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
และไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ แมลงพาหะน าโรค 
 20. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อที่อยู่ของผู้ขายของ ติดตั้งประจ าแผง และมองเห็นชัดเจน 
 21. ที่รองรับมูลฝอยประจ าแผงที่ถูกหลักสุขาภิบาล และท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 22. ที่รวบรวมมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 23. จัดให้มีที่เก็บน้ าส ารองไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน 
 24. ห้องส้วมชาย-หญิง ที่ปัสสาวะชาย อ่างล้างมือพร้อมสบู่ ต้องสะอาด ใช้การได้ มีจ านวนเพียงพอ 
และตั้งอยู่ในที่เหมาะสม 
 25. มีผู้ท าความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อย 2 ครั้ง 
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 26. บริเวณห้องส้วม มีที่รองรับมูลฝอยท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด 
 27. มีการป้องกัน ควบคุมสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 28. มีสัตว์และแมลงพาหะน าโรคไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 29. มีการจัดการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน 
 30. มีชนิดและจ านวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมใช้การได้ ติดตั้งในบริเวณที่เห็นง่ายและสะดวกต่อ
การน ามาใช้งาน 
 31. จัดให้มีการบ ารุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ภายในตลาดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ 
 32. มีการอ านวยความสะดวกด้านระบบจราจร 
 33. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องแต่งกายเรียบร้อย มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี 
 34. ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีในการปรุงประกอบ
และจ าหน่ายอาหาร 
 35. จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นจากประชาชน 
 36. ทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 ม. 
 37. มีการแยกประเภทมูลฝอยเป็นมูลฝอยสด และมูลฝอยทั่วไป 
 38. มีกลุ่ม/ ชมรมผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ ผู้บริโภค หรืออ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
การออกก าลังกาย 
 39. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ขายของ และผู้ช่วยขายในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/ สุขภาพ
อนามัย 
 40. น้ าเสียที่ผ่านออกจากระบบจะต้องได้มาตรฐาน (ส าหรับตลาดที่มีขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่ 2,500 ตร.ม. ขึ้นไป) 
ด้านการคุ้มครองผู้บริ ภค 
 มีจุดให้บริการ 3 จุด คือ  จุดให้ความรู้  จุดทดสอบสารปนเปื้อน และ จุดเครื่องชั่งกลาง ด้านความ
ปลอดภัยอำหำร 
 

กลุ่มอาหารที่ควรเก็บตรวจ โดยจ าแนกตามชนิดสารเคมี 

 
ด้านความปลอดภัยอาหาร แผงจ าหน่ายอาหารร้อยละ 80 ในตลาดสดต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสาร

ปนเปื้อน ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 5 ชนิด  คือ บอแรกซ์   อร์มาลีน  สาร อกขาว  สารกันรา  ยาฆ่าแมลง
ตรวจพบในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 
โดย  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 

 
 

1. บอแรกซ ์ เนื้อสัตว ์ผลติภณัฑ์ที่ท าจากเนื้อสตัว์ และอื่น ๆ เช่น หมูสด หมูบด ปลาบด ทอดมัน  ไส้
กรอก แป้งกรุบ ทับทิมกรอบ ผลไม้ดอง เป็นต้น 

2. ฟอร์มำลิน อาหารทะแลสด ผักสด ผลไม้สด เนื้อสัตว์สด เช่น สไบนาง (ผ้าขี้ริ้ว) ปลาหมึกกรอบ 
(ปลาหมึกแช่ด่าง หรือปลาหมึกเยน็ตาโ ) เป็นต้น 

3. สำรฟอกขำว ถั่วงอก ขิงซอย ยอดมะพรา้ว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ าตาลมะพรา้ว ทุเรียนกวน เป็นต้น 

4. สำรกันรำ มะม่วงดอง ผักดอง ผลไม้ดอง เป็นต้น 
5. ยำฆ่ำแมลง ผักสด ผลไม้สด ปลาแห้ง เป็นต้น 
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 ครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร นส่วนภูมิภำค 

เป้ำหมำย มำตรกำรกำรด ำเนินงำน นพ ้นที่ แนวทำงกำรตรวจติดตำม ผลลัพธ์ที่
ต้องกำร 

1.ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารผ่าน
มาตรฐาน โครงการ
สุขาภิบาลอาหาร 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สนับสนุนเศรษฐกิจไทย 
(อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย Clean Food 
Good Teste = CFGT) 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ตลาดสดประเภทที่ 1 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตลาดสดน่าซื้อ  
ร้อยละ 100 

1.การจัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร 
2.การตรวจแนะน าและยกระดับสถาน
ประกอบการด้านอาหาร 
3.การพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร 
ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที ่และภาคี
เครือข่าย 
4.การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร 
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
1.การจัดท าฐานข้อมูลตลาดประเภทที่ 
1 
2.การตรวจแนะน าและยกระดับตลาด
ประเภทที่ 1  
3.การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดประเภทที่ 1 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
4.การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/ภาคีเครือข่าย 
5.การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน
อาหาร 
6.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ของสถานประกอบการด้าน
อาหาร 
2.การวิเคราะห์การด าเนินงาน
ของจังหวัดที่มีการ บูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคี
เครือข่าย 
3.ความครอบคลุมของสถาน
ประกอบการด้านอาหารที่ได้
มาตรฐาน ในทุกอ าเภอ/ทุก 
อปท. 
4.การรักษาสภาพของสถาน
ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
1.การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถานการณ์ และสภาพปัญหา
ของตลาด 
 2.การวิเคราะห์การด าเนินงาน
ของจังหวัดที่มีการ บูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคี
เครือข่าย 
3.ความครอบคลุมของตลาดสด
น่าซื้อ ในทุกอ าเภอ/ทุก อปท. 
4.การรักษาสภาพของตลาดสด
น่าซื้อ 
5. แผนในการพฒันา/ปรับปรุง
เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การบูรณาการ
การ
ด าเนินงาน
ปรับปรุง/
พัฒนาสถาน
ประกอบการ
ด้านอาหาร
เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการ
บริโภคอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบูรณาการ
การ
ด าเนินงาน
ปรับปรุง/
พัฒนาตลาด
ประเภทที่ 1
เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการ
บริโภคอาหาร 
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๒. กรอบประเด นกำรตรวจติดตำมกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
    (กำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม) 
     กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (กำรจัดกำรขยะมูลฝอยตำม Roadmap คสช.) 

     ผู้รับผิดชอบหลัก : กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

สภำพปัญหำ/สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ถูกก าหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ ของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  โดย
เน้นหลักการส าคัญ คือ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งการก าจัดมูลฝอยตกค้างสะสม ในสถานที่ก าจัดมูลฝอยในพ้ืนที่วิกฤติ รวมทั้ง
สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตส านึกให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
จนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี 
และไม่มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ พบการเทกองและเผาในที่โล่ง การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อและของเสีย
อันตรายในที่สาธารณะ  ดังเช่นในปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 26.8 ล้านตัน 
ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้อง เพียงร้อยละ 27  มีการน ากลับมาใช้ประโยชน์ ร้อยละ 19  ส่วนที่เหลือร้อยละ 
54 ได้รับการก าจัดไม่ถูกต้อง เช่น การเผากลางแจ้ง เทกองในบ่อดินหรือพ้ืนที่รกร้าง และมีการน าของเสีย
อันตรายทิ้งปะปนกับมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและคลินิก ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องประมาณร้อยละ 78.75 ที่เหลือจะถูกลักลอบทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป ปัญหาดังกล่าว 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญและผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตอย่างต่อเนื่องและเรื้อรัง  จึงจ าเป็ นต้องส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะ และสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้จัดการขยะมูลฝอยได้ถูกต้องตามกฎหมาย สร้างเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างยั่งยืน  
เป้ำประสงค์และมำตรกำร 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการมูลฝอยทุกประเภท โดยเร่งรัดมาตรการการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
สาธารณสุข พัฒนามาตรฐานวิชาการ แนวทางการจัดการมูลฝอย เพ่ือสนับสนุนการด าเนิ นของท้องถิ่นทุก
ระดับ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการมูลฝอย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ภาคประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2558 

1. ระดับครัวเรือน : มีชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 76 แห่ง 
2. ระดับชุมชน/เมือง : เทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (ด้านการ

จัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการคุณภาพน้ าบริโภค) ร้อยละ 50  
 - ระดับจังหวัด :  

- มีข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพในจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง 6 จังหวัด 
(พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) และในพื้นที่ท่ัวไป  

- มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอยระดับจังหวัด 
 - ระดับประเทศ :  มีกฎกระทรวงว่าด้วยการคัดแยกมูลฝอย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
มูลฝอย  
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กรอบประเด นกำรตรวจติดตำมด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและบทบำทของกระทรวงสำธำรณสุข 

จุดเน้น 
กรอบประเด นกำรตรวจติดตำม 

บทบำทของสสจ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
สำธำรณสุข 

1. การจัดการ
ขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยใน
พื้นที่วิกฤต ิ
(ขยะมูลฝอยเก่า) 

1.1 ผลการด าเนินการก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(การส ารวจ ประเมิน และจัดท า
แผนงาน ืน้ ูสถานที่ก าจดัขยะ
มูลฝอย) แต่ละระยะ 
     - ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 
     - ระยะปานกลาง (1 ป)ี 
     - ระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) 
1.2 ผลการด าเนินการกรณี
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
เอกชน ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
และการบังคบัใช้กฎหมาย 
1.3 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

1. การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียง
สถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอย 
 - พื้นที่วิกฤติ 6 
จังหวัด คือ 
ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธย
า ลพบุรี สระบุรี 
สมุทรปราการ 
และนครปฐม 
- พื้นที่ทั่วไป 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูล 
     1.1 จ านวนชุมชนและประชากรที่มีความ
เสี่ยงที่อาจได้รบัผลกระทบต่อสขุภาพ  
     1.2 จ านวน/ประเภทเร่ืองร้องเรียนเหตุ
ร าคาญจากการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
2. ติดตามสถานการณ์และมสี่วนร่วมในการ
จัดท าแผนจัดการขยะมลูฝอยของจังหวัด 
3. ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนและคนงาน และ
ผลักดันให้จังหวัดมีมาตรการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการคัดแยก เก็บขน 
และก าจัด ขยะมลูฝอย 

2. การจัดการ
ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม  
(ขยะมูลฝอย
ใหม่) 

2.1 รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และแต่
ละระยะ 
2.2 ผลการด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามรปูแบบที่
ก าหนดในแต่ละระยะ 
2.3 ผลการจัดการขยะมูลฝอย
แบบรวมศูนย์ และการก าจัด
โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 
2.4 การส่งเสริมภาคเอกชน
ลงทุนหรือด าเนนิงานแบบเก็บ 
รวบรวมขนส่ง และก าจัดขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย 
2.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

การเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากของ
เสียอันตรายใน
ชุมชนที่
ประกอบการไม่
ถูกต้อง 
 

1. ฐานข้อมูลพื้นที่/ชุมชนที่มีการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง 
2. ให้ความรู้และสนับสนุนอปท.ในการก ากับ
ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
 

3. การวาง
ระเบียบ
มาตรการการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และ
ของเสียอันตราย 

3.1 ผลความก้าวหน้าในการ
ออกกฎ ระเบียบ แผนแมบ่ท
และมาตรการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย แต่ละระยะ 
3.2 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
และการบังคบัใช้
กฎหมาย
สาธารณสุขของ
เทศบาล/อบต. 

1. สนับสนุนให้เทศบาล/อบต.น าค าแนะน า
ของคณะกรรมการสาธารณสุข ที่เน้นการคัด
แยกมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนไปออกข้อก าหนด
ท้องถิ่นและบงัคับใช้ตามกฎหมาย 
2. สนับสนุนท้องถิน่ในการพัฒนาคุณภาพ
ระบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ
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จุดเน้น 
กรอบประเด นกำรตรวจติดตำม 

บทบำทของสสจ. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

กระทรวง
สำธำรณสุข 

 ขยะมูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน (EHA) 

4. การสร้างวินัย
ของคนในชาติมุง่
สู่การจัดการที่
ยั่งยืน 

4.1 การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์
ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกสร้าง
ความตระหนักให้กับประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
4.2 การสร้างจิตส านึก และวนิัย
ในการจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน และสถานศึกษา ให้แก่
นักเรียนและเยาวชน 
4.3 ผลลัพธ์และผลกระทบต่อ
ปัจจัยทางสังคม (การศึกษา 
สาธารณสุข วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
 ล ) 
4.4 การตรวจสอบ และการ
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้
ลักลอบทิ้ง ลักลอบก าจัดขยะมลู
ฝอย 
4.5 ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

การสร้างต้นแบบ
การคัดแยกขยะ
มูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะที่
ครัวเรือน 
 

ฝึกอบรม อสม. เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
ครัวเรือน (อบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัย
ก าหนด 

 เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ตาม Roadmap ระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) 
ระยะปานกลาง (๑ ปี) และระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป) 
 ๒.๑ ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวง ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับจากพ้ืนที่และหน่วยรับตรวจ เพ่ือน าประกอบการ ก ากับ เร่งรัดติดตาม สอบทานการด าเนินโครงการใน
พ้ืนที่ หรือร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบในแต่ละพ้ืนที่ (คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือลงตรวจ
ราชการแบบบูรณาการร่วมกัน) 
 ๒.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) ระยะปานกลาง (๑ ปี) และระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป) ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 รอบกำรตรวจรำชกำร  แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้  
  รอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม 
๒๕๕๘ เป็นการตรวจติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ   ดยตรวจรำชกำร นพ ้นที่ร่วมกัน อย่ำงน้อยเขตตรวจละ ๑ 
จังหวัด  นช่วงเด อนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ 
  รอบท่ี ๒ (Monitoring & Evaluation) ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการ
ติดตามประเมินในภาพรวมความก้าวหน้าการด าเนินการ และการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ดยตรวจ
ติดตำม นพ ้นที่ร่วมกัน อย่ำงน้อยเขตตรวจละ ๑ จังหวัด  นช่วงเด อน สิงหำคม - กันยำยน ๒๕๕๘  
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กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
  ๑) ผู้ตรวจราชการส้านักนายกรัฐมนตรี จัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณการ
รายเขต และน าขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
  ๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวง จัดท ารายงานเสนอปลัดกระทรวง และส่งให้ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
   ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
   ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

กำรจัดท ำรำยงำนภำพรวมทั้งประเทศ 
  ส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะจัดท ารายงานผลการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการภาพรวมทั้งประเทศ โดยการประมวลรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงและผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และใช้แนวทางการเชื่อมโยงแผนบูรณาการงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งส านักงบประมาณร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าขึ้น ในการวิ เคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ตามท่ีเห็นสมควร 
  ครั้งที่ ๑ ด าเนินการจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประมวลปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการให้แล้วเสร็จ และน าเสนอนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๕๘ และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการในรอบ ๖ เดือน (Semi - Annual 
Inspection Report : SAIR) ให้แล้วเสร็จต่อไป 
  ครั้งที่ ๒ ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (Annual Inspection 
Report : ๒๐๑๕)  ให้แล้วเสร็จน าเสนอนายกรัฐมนตรี และ/ หรือ คณะรัฐมนตรี  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
 

จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑. การจัดการขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะ
มูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก่า) 

๑.๑ ผลการด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (การส ารวจ 
ประเมิน และจดัท าแผนงาน ืน้ ูสถานที่ก าจัดขยะมลู
ฝอย) แต่ละระยะ 
      - ระยะเร่งด่วน (๖ เดือน) 
      - ระยะปานกลาง (๑ ปี) 
      - ระยะยาว (๑ ปีขึ้นไป) 
๑.๒ ผลการด าเนินการกรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของ
เอกชน ด าเนนิการไม่ถูกต้อง และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
๑.๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ   
  เทคโนโลย ี

๒. การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม่) 

๒.๑ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และแต่ละระยะ 
๒.๒ ผลการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามรูปแบบที่
ก าหนดในแต่ละระยะ 
๒.๓ ผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ และการ
ก าจัดโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงการคลัง 
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จุดเน้น กรอบประเด็นการตรวจติดตาม หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒.๔ การสง่เสรมิภาคเอกชนลงทนุหรือด าเนนิงานแบบเกบ็
รวบรวมขนส่ง และก าจัดขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 
๒.๕ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี

๓. การวางระเบียบ
มาตรการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย 

๓.๑ ผลความก้าวหนา้ในการออกกฎ ระเบียบ แผนแม่บท 
และมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย แต่ละระยะ 
๓.๒ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

- กระทรวงทรัพยากร    
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี

๔. การสร้างวินัยของ
คนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน 

๔.๑ การรณรงค์ ประชาสัมพนัธใ์ห้ความรู้ ปลูกจิตส านึก 
สร้างความตระหนักให้กับประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย 
๔.๒ การสร้างจิตส านึก และวนิยัในการจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน และสถานศึกษา ให้แก่นักเรียน และเยาวชน 
๔.๓ ผลลัพธ์และผลกระทบต่อปัจจัยทางสังคม (การศึกษา 
สาธารณสุข วัฒนธรรม วิถีชีวิต  ล ) 
๔.๔ การตรวจสอบ และการด าเนินการทางกฎหมายกับผู้
ลักลอบทิ้ง ลักลอบก าจัดขยะมลูฝอย 
๔.๕ ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงสำธำรณสุข 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- กระทรวงการคลัง 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี
- ส านักนายกรัฐมนตร ี
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กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2558 ของกระทรวงสำธำรณสุข  
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย 

 

ท่ี  ครงกำร หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบหลัก - ร่วม กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงำนท่ีเกีย่วขอ้ง และรับผดิชอบ

ภำย นจังหวดั 
1 โครงการบูรณา

การระบบบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัยอาหาร
ในส่วนภูมิภาค 

เจ้ำภำพหลัก 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 
   ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย 
กรมอนามัย 
   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
เจ้ำภำพร่วม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ส านกัคุณภาพและความปลอดภยั
อาหาร     
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมภิาคและ
ท้องถิ่น                                       
กรมควบคุมโรค 
   ส านักโรคติดต่อทั่วไป   

1. กระทรวงมหาดไทย  
   - กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
2. กระทรวงพาณิชย์ 
    - ส านักส่งเสริมการค้าสินค้า
เกษตร  
      กรมการค้าภายใน   
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   - กรมวิชาการเกษตร   
   - กรมปศุสัตว์  
   - กรมประมง 
   - ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตร   
     และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)   

 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการระดับ
จังหวัด และหน่วยงาน ดังน้ี 
1. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัด 
2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
    (อบจ./ เทศบาล/ อบต.) 
3. ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
5. ส านักงานเกษตรจังหวัด 
6. ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจังหวัด 

(ทุกเขต) 
7. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
8. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

http://kbs.fda.moph.go.th/kBs/
http://kbs.fda.moph.go.th/kBs/
http://kbs.fda.moph.go.th/kBs/
http://kbs.fda.moph.go.th/kBs/
http://kbs.fda.moph.go.th/kBs/
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กระบวนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ปีงบประมำณ 2558 
 

1. สอบทำนกำรด ำเนินงำนของจังหวัด ก่อนลงตรวจรำชกำรรอบท่ี 1 ส่งภำย นวันที่ 15 มกรำคม 2558 
๑.๑ หน่วยรับตรวจระดับจังหวดัทุกจังหวัด ประเมินตนเองตามแบบ อร์มที่ส่วนกลางก าหนด  
1.2 ส่ง Mail ให้ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด  
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการระดบักรม ส่งข้อมูลให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม และหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  
      สตป. เพื่อเป็นข้อมูล ให้ทีมผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงไปตรวจติดตามในพื้นที่ 

 
 

 
 

 

2. กำรตรวจรำชกำรรอบที่ 1 (Project & Progress Review) 
๒.๑ ทีมผู้ตรวจราชการ และผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ใช้ข้อมูลที่หน่วยรับตรวจประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบ

โครงการระดับกรม ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยรับตรวจรับไปด าเนินการ
ทั้ง 76 จังหวัด เด อนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2558 

2.๒ ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 จัดท ารายงานรายเขต รอบที่ 1 (Project & Progress 
      Review) ตามแบบ อร์มทีก่ าหนด ส่งให้ผู้รับผดิชอบโครงการระดับกรม ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน   
๒.3 ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม ส่งรายงานภาพรวมรายเขต รอบที่ 1 (Project & Progress Review) และ 
      จัดท ารายงานภาพรวมประเทศ  ให้ผู้รับผิดชอบของส านักตรวจและประเมินผล รวบรวมเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ  
      เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงนามเห็นชอบ  
2.4 ผู้รับผิดชอบของส านักตรวจและประเมินผล จัดท าบทสรุปผูบ้ริหาร เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม

เห็นชอบ และสง่ส านักนายกรัฐมนตรี ภำย นวันที่ 31 มีนำคม 2558 ต่อไป 

3. แบบแจ้งแนวทำงตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำร (แบบ PPR๒) 
      ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรกรม ติดตามผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ (แบบ PPR๒)  
จากหน่วยรับตรวจ ก่อนลงตรวจรอบที่ 2 ภำย นวันที่ 30 เม ำยน 2558 ส่งให้หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  
เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 เพื่อรายงานผลการด าเนนิการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดตาม/ประเมินผล  
รอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) ต่อไป 

4. กำรตรวจรำชกำรรอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) 
4.1 ทมีผู้ตรวจราชการ และผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะ 
      ที่ให้ไว้ในรอบที่ 1 ทั้ง 76 จังหวัด เด อนมิถุนำยน – สิงหำคม 2558 
4.2 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 จัดท ารายงานรายเขต รอบที่ 2 (Monitoring &  
      Evaluation) ตามแบบ อร์มที่ก าหนด ส่งให้ผู้รับผดิชอบโครงการระดับกรม ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน   
4.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรม ส่งรายงานภาพรวมรายเขต รอบที่ 2 (Monitoring & Evaluation) และจัดท า 
      รายงานภาพรวมประเทศ  ให้ผู้รับผิดชอบของส านักตรวจและประเมินผล รวบรวมเพื่อเสนอผู้ตรวจราชการ  
      เขตบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงนามเห็นชอบ 
4.4 ผู้รับผิดชอบของส านักตรวจและประเมินผล จัดท าบทสรุปผูบ้ริหาร เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนาม 
      เห็นชอบ และสง่ส านักนายกรัฐมนตรี ภำย นวันที่ 30 กันยำยน 2558 ต่อไป 
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  - เตรยีมข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
  - จัดท าและส่งแบบประเมินตนเอง (PPR๑) ใหผู้้รับผดิชอบโครงการระดับกรม 
  - ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมของทีมตรวจราชการ และผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
  - ตอบประเด็นค าถามตามแบบรายงาน 
  - ตอบข้อเสนอแนะของผูต้รวจราชการ (แบบ PPR๒) ให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
    

๒. ระดับเขต 
(ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม) 

 
- ลงพื้นท่ีตรวจติดตามผลการด าเนินงานพร้อมทีมตรวจ  รอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับตรวจทุกจังหวัดภายในเขต 
- วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานของจังหวัดภายในเขต 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายรอบ รายโครงการ รายเขต (รอบท่ี 1 SeAR (Semi-Annual Report) และ 
                                                                                    รอบท่ี 2 AIR (Annual Inspection Report) 
- ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ (แบบ PPR๒) จากหน่วยรับตรวจ ก่อนลงตรวจรอบท่ี 2  
- ส่งรายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการระดับกรมที่เป็นเจ้าภาพหลัก  
 

๓. ระดับกรม 
(ผู้รับผดิชอบโครงการระดับกรม) 

 
- วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน (76 จังหวัด) ตามแบบประเมินตนเอง  
  ส่งให้ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการกรม 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานรายรอบ รายโครงการ 
รายเขต 
- จัดท ารายงานภาพรวมประเทศ (76 จังหวัด) รอบที่ 1 และ รอบท่ี 2 
- ส่งรายงานทุกเขต และภาพรวมประเทศ ให้ผูร้ับผดิชอบของ สตป. 

๔. ส ำนักตรวจและประเมินผล 
(ผู้รับผดิชอบของส านักตรวจและประเมินผล) 

 
- รวบรวมรายงานรายรอบ รายโครงการ รายเขตทุกเขต จาก 
  ผู้รับผดิชอบโครงการระดบักรม 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงาน 
- เสนอรายงานรายเขตใหผู้้ตรวจราชการแต่ละเขตตรวจสอบและลงนาม 
- จัดท าบทสรุปผู้บริหาร เสนอปลดักระทรวง 
- วิเคราะห์และรวบรวมรายงานภาพรวมประเทศ ส่งส านักนายกรัฐมนตร ี
- น ารายงานขึ้นเผยแพร่ใน web site ของส านักตรวจและประเมินผล 
- จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบ ๖ เดือน และ 12 เดอืน  
- รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ให้ คตป. กระทรวง สธ. 
- จัดเตรยีมเอกสารเพื่อประกอบการ Site Visit ของ กพร. กระทรวง 
  สาธารณสุข และส านักนายกรัฐมนตรี  
 

๕. ผู้ตรวจรำชกำรเขตบริกำรสุขภำพที่ ๑-12 
 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายรอบ ราย

โครงการ ของเขตที่รับผิดชอบ และลงนามในรายงาน 
- ส่งรายงานกลับคืนใหผู้้รับผิดชอบงานตรวจราชการ 
  ของส านักตรวจและประเมินผล  
 

๖. ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรั มนตรี 
 

- รวบรวมรายงานภาพรวมประเทศ ของทุกโครงการ 
  จากทุกกระทรวง 
- จัดท ารายงานภาพรวมประเทศ ของทุกโครงการ  
  จากทุกกระทรวง เสนอคณะรัฐมนตร ี
 

๓. ส ำนักตรวจและประเมินผล 
(หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตบรกิารสุขภาพท่ี ๑-๑๒) 

 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ (แบบ PPR๒) ให้ผู้รบัผดิชอบของ สตป. 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานรายรอบ   
  รายโครงการ รายเขต ในเขตที่รบัผิดชอบ 
- ประสานความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล กับผู้ท าหน้าที่  
  ตรวจราชการกรม ผูร้ับผดิชอบโครงการระดับกรม  
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แบบรำยงำน 
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แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

คณะที่ .......................................................... 
หัวข้อ..................................................................... 

จังหวัด.......................................  เขตสุขภำพที่.................  ตรวจรำชกำรวันที่.......................................... 
1. ประเด นกำรตรวจรำชกำร................................................................. ........................................................................... 

 

2. ข้อมูลประกอบกำรตรวจติดตำม วิเครำะห์ (ถ้ำมี) 

ล า 
ดับ 

รายการข้อมลู  อ าเภอ 
1 

อ าเภอ 
2 

อ าเภอ 
...... 

อ าเภอ 
.......... 

รวม 

1  ค่าที่พึงประสงค์      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2  ค่าที่พึงประสงค์      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 

3. สรุปประเด นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำ ห้กำรขับเคล ่อนน ยบำยหร อกำรด ำเนินงำน ม่ประสบควำมส ำเร จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ ่ง ด้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

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

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

4. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   

   

 

5. ข้อเสนอแนะต่อน ยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

6. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................................. 

      ผู้รายงาน......................................................................... 
      ต าแหน่ง.......................................................................... 
      วัน/เดือน/ปี.................................................................... 
      โทร....................................e-mail……………………………. 

แบบ ตก. 1 



๗๓ 

 

 
 

 
 

แบบรำยงำนกำรตรวจรำชกำรระดับเขตบริกำรสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
คณะที่ .......................................................... 

หัวข้อ..................................................................... 
เขตสุขภำพที่...................................  รอบท่ี................................ 

 
1. ประเด นกำรตรวจรำชกำร.................................................................................................................... ........................ 

 

2. ข้อมูลประกอบกำรตรวจติดตำม วิเครำะห์ (ถ้ำมี) 

ล า 
ดับ 

รายการข้อมลู  จังหวัด 
1 

จังหวัด 
2 

จังหวัด 
...... 

จังหวัด 
.......... 

รวม 

1  ค่าที่พึงประสงค์      
ผลงาน      
ร้อยละ      

2  ค่าที่พึงประสงค์      
ผลงาน      
ร้อยละ      

 

7. สรุปประเด นส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงต่อกำรท ำ ห้กำรขับเคล ่อนน ยบำยหร อกำรด ำเนินงำน ม่ประสบควำมส ำเร จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ ่ง ด้จำกกำรวินิจฉัย ประมวล วิเครำะห์  สังเครำะห์ จำกกำรตรวจติดตำม 

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

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

3. ปัญหำ อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ที่ท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

   

   

 

 

4. ข้อเสนอแนะต่อน ยบำย /ต่อส่วนกลำง / ต่อผู้บริหำร / ต่อระเบียบ  กฎหมำย 
............................................................................................................................. ................................................ 
5. นวัตกรรมที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................. ........... 

 

      ผู้รายงาน........................................................................... 
      ต าแหน่ง............................................................................. 
      วัน/เดือน/ปี....................................................................... 
      โทร............................. e-mail………………………………… 

 

แบบ ตก. 2 



๗๔ 

 

 
 

 
แบบรำยงำนข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะผลกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕8 
เขตตรวจรำชกำรที่ ………. รอบท่ี……..... จังหวัด……………………………… 

 

ล ำดับ 
ข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจรำชกำร 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ตำมข้อสั่งกำร/ข้อเสนอแนะ 
หมำยเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  ลงชื่อ.............................................................. 
  (............................................................) 

ต าแหน่ง................................................ 
              เขตบริการสุขภาพที่........ 
             วันที่............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ตก.๓ แบบ ตก. 3 



๗๕ 

 

 
 

 
  

แบบติดตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรของจังหวัด (ตุลำคม-ธันวำคม 2557) 
ทุกจังหวัดประเมินตนเองก่อนกำรลงตรวจรำชกำรรอบที่ 1 (Project and Progress Review) 

 
ประเด นน ยบำย   : กำรด ำเนินตำมกรอบประชำคมอำเซียน ปี 2558 
ประเด น : กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ นกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำร ด้ำน พัฒนำสินค้ำ 
บริกำร และปัจจัยสนับสนุน 
1.  ครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร นส่วนภูมิภำค 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ........................................................... เขตสุขภาพที่...............…………จังหวัด.................................. 

 
 

ประเด นกำรตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต้องด ำเนินกำร 
(2) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
ของจังหวัด 

(3) 

ปัญหำ/อุปสรรค 
(4) 

ตัวชี้วัดที่ 1 
     ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน 
โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สนับสนุนเศรษฐกิจไทย 
(อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
Clean Food Good Teste 
= CFGT)  
ร้อยละ 80 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.กำรจัดท ำ ำนข้อมลูสถำนประกอบกำร
ด้ำนอำหำร 
  1.1ร้านจ าหน่ายอาหาร 
  1.2แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
  1.3 การวิเคราะห์ข้อมลู สถานการณ์และ
สภาพปัญหา 
2.กำรตรวจแนะน ำและยกระดับสถำน
ประกอบกำรด้ำนอำหำรตำมเกณฑ์มำตร ำน
 ครงกำรสุขำภิบำลอำหำร ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว สนับสนุนเศร  กิจ ทย  
   2.1 ตรวจทำงด้ำนกำยภำพ 
   1. ร้านอาหาร : ผ่านเกณฑ์ทางกายภาพของ
กรมอนามัย 15 ข้อ 
   2. แผงลอยจ าหน่ายอาหาร : ผา่นเกณฑ์ทาง
กายภาพของกรมอนามัย  12  ข้อ 
  2.2 ตรวจทำงด้ำนชีววิทยำ 
   เกณฑ์ทางแบคทีเรีย : ผ่านเกณฑ์ทาง
แบคทีเรียร้อยละ 90 โดยการตรวจด้วยน้ ายา 
SI-2  จ านวน 10 ตัวอย่าง/ ครั้ง คือ 
      - อาหาร 5 ตัวอย่าง  
      - ภาชนะ 3 ตัวอย่าง  
      - มือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอยา่ง 
3.ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   3.1 การออกเทศบัญญัติ /ข้อก าหนดท้องถิ่น 
   3.2 การอบรมและการจัดบัตรประจ าตัวผู้
สัมผสัอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 แบบ PPR๑ 
แบบ PPR 1 

แบบประเมินตนเองของจังหวัดคณะที่ 5.1 



๗๖ 

 

 
 

ประเด นกำรตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต้องด ำเนินกำร 
(2) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
ของจังหวัด 

(3) 

ปัญหำ/อุปสรรค 
(4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 2 
  ตลาดสดประเภทที่ 1    
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
ตลาดสดน่าซื้อ  
ร้อยละ 100 
  
แหล่งข้อมลู 
เขตสุขภาพ/ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั เทศบาล
นคร/เมือง 
 
 
 
 
 

   3.3 การจัดท าป้าย/รับรองสถาน
ประกอบการด้านอาหารโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
   4.1 การสุ่มประเมินสถานประกอบการด้าน
อาหารที่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
   4.2 การเฝ้าระวังอาหารเสีย่ง 
5.กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
  5.1 รายชื่อสถานประกอบการดา้นอาหาร  ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  5.2 การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย 
 
 
1.กำรจัดท ำ ำนข้อมลูตลำดประเภทท่ี 1 
  1.1 จ านวน  ที่ตั้ง เจ้าของ ผู้ขายของในตลาด  
 ล  
  1.2 รายชื่อตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อระดับดี   (3 ดาว)
ระดับดีมาก ( 5 ดาว) 
   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และ
สภาพปัญหา 
2.กำรตรวจแนะน ำและยกระดับตลำด
ประเภทที่ 1 ตำมเกณฑ์มำตร ำนตลำดสด
น่ำซ ้อ 
     หลักเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ มี 3 
ด้าน ได้แก่  
     - ด้านที ่1 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม   
     - ด้านที่ 2 ความปลอดภัยอาหาร  
     - ด้านที่ 3 การคุ้มครองผู้บรโิภค  
3.กำรวิเครำะห์ข้อมูลตลำดประเภทที่ 1     ที่
 ม่ผ่ำนเกณฑ์มำตร ำน 
  3.1 ข้อที่ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
  3.2 ปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถพัฒนาให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.3 แผนในการพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
4.ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   4.1 การออกเทศบัญญัติ /ข้อก าหนดท้องถิ่น 
 
   4.2 การอบรมและการจัดบัตรประจ าตัวผู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

 
 

ประเด นกำรตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต้องด ำเนินกำร 
(2) 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร   
ของจังหวัด 

(3) 

ปัญหำ/อุปสรรค 
(4) 

สัมผสัอาหาร 
   4.3 การมีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน
ตลาดประเภทท่ี 1 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
 
5.กำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร 
   5.1 การสุ่มประเมินตลาดประเภทที่ 1     ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   5.2 การเฝ้าระวังอาหารเสีย่ง 
6.กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
  6.1 รายชื่อตลาดประเภทท่ี 1  ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 
  6.2 การเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ( นพ ้นที่)  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
      
ข้อเสนอแนะระดับน ยบำย  

…………………………………………………………………………….…………………………………..........………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
หมำยเหตุ   กรอกข้อมลูเสร จแล้วส่งภำย นวนัที่ 15 มกรำคม 2558 มำที่ 

1. ผู้รับผิดชอบ ครงกำรระดับกรม  
1.1 นายธนชีพ พีระธรณิศร์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป. 
 โทร. 0 2965 9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081 821 2681  
 E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com 
1.2 นายสันติ  ซิมพัฒนานนท์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย  E-mail : santi.s@anamai.mail.go.th 
 โทร./โทรสาร 0 2590 4188  มือถือ 089 891 8189 

2. ส ำนักตรวจและประเมินผล 
น.ส.ขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  โทร. 0 2590 1602  โทรสาร 0 2590 1020  มือถือ 089 939 7371 
  E-mail : hush01hush@hotmail.com 

 
 



๗๘ 

 

 
 

 
 
 
 

รำยงำน 
       รอบท่ี ๑ (Semi-Annual Report) 

 
เขตบริกำรสุขภำพที่………….  : จังหวัด……………......................................……จ านวน...............จังหวดั 
กำรตรวจรำชกำรรอบท่ี 1 Project and Progress Review :  

1. ต.ค. – ธ.ค. 2557 (Review ข้อมูลจากจังหวดั) 
2. Project and Progress Review วันท่ี....................................................... 

ประเด นน ยบำยตำมกรอบประชำคมอำเซียน  
 ครงกำร......................................................................................................... 

สถำนที่ตรวจ : ………………………………………………………….…………………………. 
หน่วยรับตรวจ :  1.……………………………………………………………………………….. 
           2.…………………………………………………………………………..…… 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมเขตที่ ด้ติดตำม นจังหวัด 
 .........................................................................................................................................................................................  

 
2. สรุปควำมคิดเห นของท่ีปร ก ำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ด้ำนสังคม) 

....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
3. สรุปผลกำรตรวจรำชกำรภำพรวมเขตที่ ด้ติดตำม นจังหวัด 

....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
 
                                            รูปภำพกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 

 
 
  

 
          ระบุช ่อผู้ตรวจรำชกำรทุกท่ำน 

                      ประเด นน ยบำยท่ีตรวจติดตำม 
                                       หมู่บ้ำน  ต ำบล  อ ำเภอ  และจังหวัด  ที่ตรวจติดตำม 

   ลงช ่อ 
       (………………………………………..) 

  
           ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

 
                                เขตบริการสุขภาพท่ี…….… 

 

ประเด นกำรตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต้อง
ด ำเนินกำร 

(2) 

ปัญหำอุปสรรค 
(3) 

ข้อเสนอแนะ 
(4) 

ข้อเสนอแนะระดับ
น ยบำย 

(5) 
     

 

แบบรำยงำนคณะที่ 5.1 



๗๙ 

 

 
 

  
 

รำยงำน 
รอบท่ี ๒ (Annual Inspection Report) 

 
เขตบริกำรสุขภำพที่………….  : จังหวัด……………......................................……จ านวน...............จังหวดั 
กำรตรวจรำชกำรรอบท่ี 2  Monitoring and Evaluation : วันที่............................................. 
ประเด นน ยบำยตำมกรอบประชำคมอำเซียน  

 ครงกำร....................................................................................................................... 
สถำนที่ตรวจ : ………………………………………………………….…………………………. 
หน่วยรับตรวจ :  1.……………………………………………………………………………….. 
           2.…………………………………………………………………………..…… 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมเขตที่ ด้ติดตำม นจังหวัด 
 ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. สรุปควำมคิดเห นของท่ีปร ก ำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ด้ำนสังคม) 
....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  
3. สรุปผลกำรตรวจรำชกำรภำพรวมเขตที่ ด้ติดตำม นจังหวัด 

....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข น้จำกกำรด ำเนินแผนงำน/ ครงกำร/กิจกรรม  

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

                                         
     รูปภำพกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร 
 
 
  
 
             ระบุช ่อผู้ตรวจรำชกำรทุกท่ำน 

                          ประเด นน ยบำยท่ีตรวจติดตำม 
                                            หมู่บ้ำน  ต ำบล  อ ำเภอ  และจังหวัด  ที่ตรวจติดตำม 

   ลงช ่อ 
       (………………………………………..) 

            ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
                                  เขตบริการสุขภาพท่ี…….… 

 

ประเด นกำรตรวจ 
(1) 

กิจกรรมที่จังหวัดต้อง
ด ำเนินกำร 

(2) 

ปัญหำอุปสรรคเพ่ิมเติม  
(3) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
(4) 

 
 
 

   

 
 

แบบ AIR 

ทุกจังหวัดประเมินตนเอง 
แบบ PPR1 

 



๘๐ 

 

 
 

 
 
 

รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมภำพรวมประเทศ 
เพ ่อขับเคล ่อนประเด นน ยบำยกำรด ำเนินตำมกรอบประชำคมอำเซียน 

 ครงกำร........................................................ 
ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8   

รอบท่ี ๑ (Project and Progress Reviews) 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

เด อน........................................... 
 

๑. หลักการ และเหตุผล 
       ............................................................................................................................................................................................. 
๒. วัตถุประสงค์ 
 .............................................................................................................................................................................................. 
๓. วิธีการด าเนินงาน 
 ๓.๑....................................................................................................................................................................  
๔. ผลสัมฤทธ์ิของงานและตัวช้ีวัด 
  ๔.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  ......................................................................................................................... 
  ๔.๒ ตัวช้ีวัด  ........................................................................................................................................... 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ................................................................................................................................................................................................ 
๖. งบประมาณ........................................................................................................................................................................... 
๗. ความส าคัญของเรื่อง  (ระบุยุทธศาสตร์ประเทศ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) 
      .............................................................................................................................................................................................. 
๘. ผลการด าเนินงานโครงการ 
      .............................................................................................................................................................................................. 
๙. สรุปผลการตรวจติดตามตามตัวช้ีวดั  
  ๙.๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑............................................................................................................ 
  9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2............................................................................................................   
๑๐. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในพ้ืนท่ี  
 ............................................................................................................................................................................................. 
๑๑. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
 ............................................................................................................................................................................................. 
๑๒. ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
 ............................................................................................................................................................................................ 
 ทั้ งนี้  ผู้ ต ร วจราชการกระทรวง . . . . . . . . . . . . . . จ ะ ได้ ไปตรวจติ ดตามประ เมิ นผลการด า เนิ นงานตามแนวทาง  
การจัดการความเสี่ยงที่หน่วยรับตรวจเสนอและข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ เพื่อสรุปผลการด าเนิน งานในการตรวจราชการรอบ 
Monitoring/Evaluation ต่อไป 

รูปภำพกำรลงพ ้นที่ของผู้ตรวจรำชกำร 
ร่วมกับที่ปร ก ำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ถ้ำม)ี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง............(นาย/นาง...................................) 
ตรวจตดิตามโครงการ............................ 
ในพื้นที่หมู่บ้าน....... ต. ........อ. ...................จ. ..................... 

 



๘๑ 

 

 
 

 
 

รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมภำพรวมประเทศ 
เพ ่อขับเคล ่อนประเด นน ยบำยกำรด ำเนินตำมกรอบประชำคมอำเซียน 

 ครงกำร........................................................ 
ตำมแผนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำร ของผู้ตรวจรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8   

รอบท่ี ๒ (Monitoring and Evaluation) 
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 

เด อน........................................... 
๑. หลักการ และเหตุผล 
 ........................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑.........................................................................................................................................................................................  
 ๒.๒......................................................................................................................................................................................... 
๓. วิธีการด าเนินงาน 
 ๓.๑........................................................................................................................................................................................ 
 ๓.๒....................................................................................................................................................................................... 
๔. ผลสัมฤทธ์ิของงานและตัวช้ีวัด 
 ๔.๑ ผลสัมฤทธ์ิของงาน  .................................................................................................................................................... 
 ๔.๒ ตัวช้ีวัด  ...................................................................................................................................................................... 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ...................................................................................................................................................................................... 
๖. งบประมาณ......................................................................................................................................................................... 
๗. ความส าคัญของเรื่อง  (ระบุนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง) 
       ..................................................................................................................................................................................... 
๘. ผลการด าเนินงานโครงการ 
       .................................................................................................................................................................................... 
๙. สรุปผลการตรวจติดตามตามตัวช้ีวดั  
  ๙.๑ ตัวช้ีวัดที่ ๑................................................................................................................................................................. 
  9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2................................................................................................................................................. 
๑๐. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
      ๑๐.๑................................................................................................................................................................................         
      ๑๐.๒................................................................................................................................................................................ 
๑๑. ความคิดเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  
 ๑๑.๑............................................................................................................................................................................. 
 ๑๑.๒............................................................................................................................................................................ 

 

 รูปภำพกำรลงพ ้นที่ของผู้ตรวจรำชกำร 
ร่วมกับที่ปร ก ำผู้ตรวจรำชกำรภำคประชำชน (ถ้ำม)ี 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง............(นาย/นาง...................................) 
ตรวจตดิตามโครงการ................................................................... 
ในพื้นที่หมู่บ้าน....... ต. ........อ. ...................จ. ................................ 



๘๒ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ
และบูรณำกำร ระดับกระทรวง  

กระทรวงสำธำรณสุข 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 

 

 
 

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรกรณีปกติและบูรณำกำร ระดับกระทรวง  
กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558 รอบที่ 1 และ 2 

เขต 
สุขภำพ

ที ่
จังหวัด 

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร  รอบท่ี 1 ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร รอบท่ี 2 

กรณีปกต ิ บูรณำกำร กรณีปกต ิ บูรณำกำร 

1 เชียงราย ก.พ. (สัปดาห์ที่ 1)    
พะเยา ก.พ. (สัปดาห์ที่ 2)    

 แพร่ ก.พ. (สัปดาห์ที่ 3)    
 ล าพูน ก.พ. (สัปดาห์ที่ 4)    

น่าน มี.ค. (สัปดาห์ที่ 1)    
ล าปาง มี.ค. (สัปดาห์ที่ 2)    
เชียงใหม ่ มี.ค. (สัปดาห์ที่ 3)    
แม่ ่องสอน มี.ค. (สัปดาห์ที่ 4)    

2 ตาก 18-20 ก.พ. 58  10-12 มิ.ย. 58  
สุโขทัย 25-27 ก.พ. 58  17-19 มิ.ย. 58  
อุตรดิตถ ์ 11-13 มี.ค. 58  24-26 มิ.ย. 58  
เพชรบูรณ ์ 18-20 มี.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  
พิษณุโลก 25-27 มี.ค. 58  15-17 ก.ค. 58  

3 ก าแพงเพชร 27-28 ม.ค. 58  30 มิ.ย.-2 ก.ค.58  
 ชัยนาท 3-5 ก.พ. 58  7-9 ก.ค.58  
 นครสวรรค ์ 17-19 ก.พ. 58  14-16 ก.ค. 58  
 พิจิตร 24-26 ก.พ. 58  21-23 ก.ค. 58  
 อุทัยธาน ี 10-12 ก.พ. 58  28-30 ก.ค. 58  
4 ปทุมธาน-ีนนทบุรี 14-16 ม.ค.58 14 ม.ค. 58 26-28 พ.ค.58 26 พ.ค.58 
 อ่างทอง-พระนครศรีอยุธยา 27-29 ม.ค.58 27 ม.ค.58 10-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 
 สระบรุ-ีนครนายก 24-26 ก.พ.58 24 ก.พ.58 15-17 ก.ค.58 15 ก.ค.58 

 ลพบุร-ีสิงห์บุร ี 11-13 มี.ค.58 11 มี.ค.58 24-26 มิ.ย.58 24 มิ.ย.58 
5 สมุทรสาคร 24-26 ก.พ.58  16-18 มิ.ย.58  

สมุทรสงคราม 17-19 ก.พ.58  2-4 มิ.ย.58  
สุพรรณบุร ี 7-9 เม.ย.58  27-29 ก.ค.58  
นครปฐม 17-19 มี.ค.58  9-11 ม.ิย.58  
ราชบุร ี 10-12 มี.ค.58  23-25 มิ.ย. 58  
กาญจนบุร ี 4-6 ก.พ.58  21-23 ก.ค.58  
ประจวบครีีขันธ ์ 24-26 มี.ค.58  7-9 ก.ค.58  
เพชรบุร ี 10-12 ก.พ.58  14-16 ก.ค. 58  

6 
 
 
 

ตราด 18-20 มี.ค. 58  10-12 มิ.ย. 58  
จันทบุร ี 18-20 ก.พ. 58  3-5 มิ.ย. 58  
ฉะเชิงเทรา 8-10 เม.ย. 58  22-24 ก.ค. 58  
ปราจีนบุร ี 1-3 เม.ย. 58  1-3 ก.ค. 58  
สมุทรปราการ 22-24 เม.ย. 58  15-17 ก.ค. 58  
ระยอง 11-13 มี.ค. 58  24-26 มิ.ย. 58  



๘๔ 

 

 
 

เขต 
สุขภำพ

ที ่
จังหวัด 

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร  รอบท่ี 1 ก ำหนดกำรตรวจรำชกำร รอบท่ี 2 

กรณีปกต ิ บูรณำกำร กรณีปกต ิ บูรณำกำร 

สระแก้ว 25-27 ก.พ. 58  17-19 มิ.ย. 58  

ชลบุร ี 25-27 มี.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  
7 
 
 

 

ขอนแก่น 27 – 29 ม.ค. 58 27 ม.ค. 58 2 – 4  ก.ค. 58 2 ก.ค. 58 
มหาสารคาม 4 – 6 ก.พ. 58 4  ก.พ. 58 8 – 10 ก.ค. 58 8 ก.ค. 58 
กาฬสินธุ ์ 18 – 20 ก.พ. 58 18 ก.พ. 58 15 – 17 ก.ค. 58 15 ก.ค. 58 
ร้อยเอ็ด 25 – 27 ก.พ. 58 25 ก.พ. 58 22 – 24 ก.ค. 58 22 ก.ค. 58 

8 หนองคาย 27-29 ม.ค. 58  3-5 มิ.ย. 58  
อุดร 4-6 ก.พ. 58  10-12 มิ.ย. 58  
เลย 10-12 ก.พ. 58  24-26 มิ.ย. 58  
นครพนม 18-20 ก.พ. 58  8-10 ก.ค. 58  
บึงกาฬ 11-13 มี.ค. 58  15-17 ก.ค. 58  
สกลนคร 18-20 มี.ค. 58  22-24 ก.ค. 58  
หนองบัวล าภ ู 25-27 มี.ค. 58  28-30 ก.ค. 58  

9 สุรินทร ์ 4-6 ก.พ.58  8-10 ก.ค.58  
บุรีรัมย ์ 25-27 ก.พ.58  15-17 ก.ค.58  
ชัยภูม ิ 5-7 มี.ค.58  22-24 ก.ค.58  
นครราชสมีา 12-14 มี.ค.58  1-3 ก.ค.58  

10 มุกดาหาร 4-6 ก.พ.58 4 ก.พ.58 10-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 
อ านาจเจรญิ 18-20 ก.พ.58 18 ก.พ.58 17-19 มิ.ย.58 17 มิ.ย.58 
ยโสธร 25-27 ก.พ.58 26 ก.พ.58 24-26 มิ.ย.58 25 มิ.ย.58 
อุบลราชธาน ี 18-20 มี.ค.58 18 มี.ค.58 1-3 ก.ค.58 1 ก.ค.58 
ศรีษะเกษ 25-27 มี.ค.58 25 มี.ค.58 8-10 ก.ค.58 8 ก.ค.58 

11 กระบี ่ 27-30 ม.ค.58 28 ม.ค.58 2-5 มิ.ย.58 3 มิ.ย.58 
พังงา 3-6 ก.พ.58 4 ก.พ.58 9-12 มิ.ย.58 10 มิ.ย.58 
ภูเก็ต 17-20 ก.พ.58 18 ก.พ.58 16-19 มิ.ย.58 17 มิ.ย.58 
ระนอง 24-27 ก.พ.58 25 ก.พ.58 23-26 มิ.ย.58 24 มิ.ย.58 
นครศรีธรรมราช 10-13 มี.ค.58 11 มี.ค.58 30 มิ.ย.-3 ก.ค.58 1 ก.ค.58 
สุราษฎร์ธาน ี 16-20 มี.ค.58 17 มี.ค.58 7-10 ก.ค.58 8 ก.ค.58 
ชุมพร 24-27 มี.ค.58 25 มี.ค.58 14-17 ก.ค.58 15 ก.ค.58 

12 ตรัง 16-20 ก.พ. 58  15-19 มิ.ย. 58  
พัทลุง 16-20 ก.พ. 58  15-19 มิ.ย. 58  
สงขลา 5-6 มี.ค. 58  22-24 ก.ค. 58  
ปัตตาน ี 25-27 ก.พ. 58  3-5 มิ.ย. 58  
ยะลา 18-20 มี.ค. 58  1-3 ก.ค. 58  
นราธิวาส 25-27 มี.ค.58  20-22 พ.ค. 58  
สตูล 20-22 ม.ค. 58  8-10 ก.ค. 58  

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



๘๕ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ระบบข้อมูลสนับสนุน 
กำรตรวจรำชกำร 

 
 
 

 

 



๘๖ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 15 ด้ำน (ระดับกระทรวง) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย 

รำยกำร KPI 15 เร ่อง วิธีกำรจัดเก บข้อมูล วีธีกำรรำยงำน 
แบบสอบถำม/

เคร ่องม อ 

ช่อง
ทำงกำร

รำยงำนผล 

ระยะเวลำกำร
จัดเก บข้อมูล 

ระยะเวลำส่ง
ข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำน ห้กับ 
สนย. 

รำยช ่อติดต่อ และเบอร์ ทรศัพท์ม อถ อ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

KPI 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่ม         
1. กลุ่มสตรีและเด ก 0-5 ปี         
1. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน 

ใช้ข้อมูล 2 ฐาน สืบค้นมารดาตาย 
- ข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ สนย. 
- ฐาน 43 ประวัติการต้ังครรภ์ และการเข้ารักษาใน 
รพ. 

ฐานข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร ์

- - 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4425 
E-mail : - 

กรมอนามัย 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 

สุ่มส ารวจ โดยสถานบริการทุกแห่งเด็กอายุ 18,30 
เดือน กลุ่มละ 10 คน และประเมินพัฒนาการตาม
เครื่องมือ Denver 2 

ส ารวจ หน่วยบรกิารละ 
20 คน 

สสจ. 6,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน,  
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4426 
E-mail : jin_pattana@yahoo.com 

กรมอนามัย 

2. เด กวัยเรียน 5-14 ปี         
3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10) 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4334 
มือถือ 08 1611 5020 
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 

3. กลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี         
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 
ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี พันคน) 

ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพทะเบียนราษฎร์ สนย. ฐานข้อมูล 
ทะเบียนราษฎร ์

- - 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง 
มือถือ 08 9204 8295 
E-mail : am-piyarat@hotmail.com 

กรมอนามัย 

4. กลุ่มผู้สูงอำยุ/กลุ่มคนพิกำร         
5. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ 

การส ารวจสุขภาวะ (กรมอนามัยและ hitap) 
- ระบบการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศงานกรมอนามัย 
(กรมอนามัย) 

ส ารวจ แบบ BRFSS (กรมอนามัย
และ hitap) 

 

12 เดือน สัปดาห์ที่ 4 ของ  
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางวิมล บ้านพวน 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4508 
มือถือ 08 1444 2864 
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 

5. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ         
6. มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

กรมอนามัยท าการประเมิน สสจ. เกี่ยวกับระบบ
ฐานข้อมูล และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ประเมิน - กรมอนามัย 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางสาวอ าพร บุศรังสี 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4349 
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 



๘๗ 

 

 
 

ตัวช้ีวัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 15 ด้ำน (ระดับเขต) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย 

รำยกำร KPI 15 เร ่อง วิธีกำรจัดเก บข้อมูล 
วีธีกำร
รำยงำน 

แบบสอบถำม/
เคร ่องม อ 

ช่อง
ทำงกำร

รำยงำนผล 

ระยะเวลำ
กำรจัดเก บ

ข้อมูล 

ระยะเวลำส่ง
ข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำน ห้กับ 
สนย. 

รำยช ่อติดต่อ และเบอร์ ทรศัพท์ม อถ อ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

KPI 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่ม         
1. กลุ่มสตรีและเด ก 0-5 ปี         
1. MCH board ระดับจังหวัด มีกลไกในการ
เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโดยทีมตรวจ
ราชการ+กรม ศูนย์อนามัยเขต  ประเมิน MCH 
board ระดับจังหวัด โยศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ
รายงานทาง  
E-mail : saiyairakhospital@hotmail.com 

ประเมิน - ศูนย์อนามัย
เขต 

6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

1. ผู้รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 1-12 
2. ชื่อ-สกุล นางประภาภรณ์ จังพานิช 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4425 
E-mail : - 

กรมอนามัย 

2. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ร้อยละ 60 ประเมินมาตรฐานโดยทีมศูนย์อนามัยที่ 1-12 
และรายงานทาง  
E-mail : saiyairakhospital@hotmail.com 

ประเมิน - ศูนย์อนามัย
เขต 

6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4426 
E-mail : jin_pattana@yahoo.com 

กรมอนามัย 

2. เด กวัยเรียน 5-14 ปี         
3. จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 95 

สสจ. รวบรวมข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยจ าแนกการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แต่ละระดับ (เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง ไม่ผ่าน
เกณฑ์ และไม่เข้าร่วมโครงการ) 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- สสจ. สิงหาคม/
กันยายน 

สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางชนกานต์ ด่านวนเจริญกิจ 
ชื่อ-สกุล นางสาว ารีดา เม๊าะสนิ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4487, 0 2590 4495 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

4. ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมผ่าน
เกณฑ์ KPI ระดับจังหวัดทุกด้าน  
ร้อยละ 40  

สสจ. รวบรวมข้อมูลจ านวนโรงเรียนที่ด าเนิน
กิจกรรมผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ทั้ง 4 ข้อ 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- สสจ. 6,12 เดือน สัปดาห์ที่ 4  
( วั นที่  2 5 )  ขอ ง
เดือนเมษายน, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4327 
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ  
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
ชื่อ-สกุล นางเบญจมาภรณ์ ศิริเฉลิม 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4487 
กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

3. กลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี         
5. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น อายุ 
15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 
ปี ที่มารับบริการด้วยเร่ืองคลอดหรือแท้งบุตรมน
สถานบริการสาธารณสุข 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- สสจ. 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง 
มือถือ 0 2590 4168 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

กรมอนามัย 



๘๘ 

 

 
 

รำยกำร KPI 15 เร ่อง วิธีกำรจัดเก บข้อมูล 
วีธีกำร
รำยงำน 

แบบสอบถำม/
เคร ่องม อ 

ช่อง
ทำงกำร

รำยงำนผล 

ระยะเวลำ
กำรจัดเก บ

ข้อมูล 

ระยะเวลำส่ง
ข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำน ห้กับ 
สนย. 

รำยช ่อติดต่อ และเบอร์ ทรศัพท์ม อถ อ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

KPI 

4. กลุ่มผู้สูงอำยุ/กลุ่มคนพิกำร         
6. ร้อยละ DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง 
(Long term care) ด้านสุขภาพ 

ประเมินผล รายงานทาง E-mail หรือส่งข้อมูล
ผ่าน ศูนย์อนามัย เขต/ศูนย์อนามัยที่  1 -12 
รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง 

ประเมิน - ศูนย์อนามัย
เขต 

6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางวิมล บ้านพวน 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4508 
มือถือ 08 1444 2864 
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 

5. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ         
7. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบ
บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยเขต
ท าการประเมินรับรองคุณภาพระบบริการ 
อนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

ประเมิน ขาดแบบ
ประเมิน 

ศูนย์อนามัย
เขต 

6,12 เดือน สัปดาห์ที่ 4  
( วั นที่  2 5 )  ขอ ง
เดือนเมษายน, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4184 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
ชื่อ-สกุล นางสุนทรีย์ รักษามั่นคง 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4319 
ชื่อ-สกุล นางสาววิภา รุจิจนากุล 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4129 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
ชื่อ-สกุล นางสุกานดา พัดพาดี 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4190 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรมอนามัย 

8. เขตสุขภาพมีระบบฐานข้อมูลสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

เขตบริ ก ารสุ ขภาพท าการประ เมิ น ระบบ
ฐานข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ประเมิน ขาดแบบ
ประเมิน 

เขตบริการ
สุขภาพ 

6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางสาวอ าพร บุศรังสี 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4349 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ชื่อ-สกุล นางพิมพรรณ จันทร์แก้ว 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4128 
ชื่อ-สกุล นางปรียานุช บูรณะภักดี 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4261 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
ชื่อ-สกุล นางนัยนา หาญวโรดม 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4607 
ชื่อ-สกุล นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4184 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย 

กรมอนามัย 



๘๙ 

 

 
 

รำยกำร KPI 15 เร ่อง วิธีกำรจัดเก บข้อมูล 
วีธีกำร
รำยงำน 

แบบสอบถำม/
เคร ่องม อ 

ช่อง
ทำงกำร

รำยงำนผล 

ระยะเวลำ
กำรจัดเก บ

ข้อมูล 

ระยะเวลำส่ง
ข้อมูลผลกำร

ด ำเนินงำน ห้กับ 
สนย. 

รำยช ่อติดต่อ และเบอร์ ทรศัพท์ม อถ อ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

KPI 

9. ร้อยละ 100 ของ รพ.สังกัด สธ. มีการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท าการประเมิน รพ.
ในสังกัด สป. เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
และรายงานผลให้กับเขตบริการสุขภาพ 

ประเมิน ขาดแบบ
ประเมิน 

เขตบริการ
สุขภาพ 

6,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล นางศรีอรุณ  สุขเจริญ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4128 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรมอนามัย 

6. ด้ำนแก้ ขปัญหำและพัฒนำสำธำรณสุข         
10. อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 30 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

ฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ สนย. 
(กรมอนามัย/ศูนย์อนามัยที่ 12) 

ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร ์

- - 6,9,12 เดือน สัปดาห์ที่  4 ของ
เดือนเมษายน, 
กรกฎาคม, 
ตุลาคม 

ชื่อ-สกุล ดร.สุดารัตน์ ธีระวร 
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
มือถือ 08 698 2466 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4128 

กรมอนามัย 

11. มีระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
พัฒนาการสติปัญญา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท าการประเมิน
ระบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กและพัฒนาการ
สติปัญญา 

ประเมิน แบบสอบถาม
กรมสุขภาพจิต 

สสจ. 6,12 เดือน สัปดาห์ที่ 4  
( วั นที่  2 5 )  ขอ ง
เดือนเมษายน, 
ตุลาคม 

พญ.สุนิสา สถลนันท์ 
ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
มือถือ 08 1590 2678 
E-mail : sunisa.a@anamai.mail.go.th 

กรมอนามัย 
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ตัวช้ีวัดกระทรวงสำธำรณสุข ตำมยุทธศำสตร์กระทรวงสำธำรณสุข 15 ด้ำน (ระดับจังหวัด) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนำมัย 

รำยกำร KPI 15 เร ่อง วิธีกำรจัดเก บข้อมูล วีธีกำรรำยงำน 
แบบสอบถำม/

เคร ่องม อ 
ช่องทำงกำรรำยงำนผล ระยะเวลำจัดเก บข้อมูล 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
KPI 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่ม       
1. กลุ่มสตรีและเด ก 0-5 ปี       
1. เด็กแรกเกิด – ต่ ากว่า 6 เดือน กินนมแม่ ร้อยละ 
50  

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - รายไตรมาส กรมอนามัย 

2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - รายไตรมาส กรมอนามัย 

3. ร้อยละเด็กอายุ 18,30 เดือน ได้รับการคัดกรอง
พัฒนาการทุกคน 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม   รายไตรมาส กรมอนามัย 

2. เด กวัยเรียน 5-14 ปี       
4. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
(ไม่เกินร้อยละ 10) 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - รายไตรมาส กรมอนามัย 

5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีส่วนสูงระดับดี
และรูปร่างสมส่วน 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - รายไตรมาส กรมอนามัย 

6. เด็ก ป.1 ทุกคนได้รับการตรวจสายตาและการได้
ยิน โดยร้อยละ 80 ของเด็กที่มีปัญหาได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไข 

จัดท ารายงานโดยสถานบริการส่งให้ สสจ. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- สสจ. 9 เดือน กรมอนามัย 

3. ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ       
7. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุก
จังหวัด ด าเนินตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินผลการ
ด าเนินงานของ. อนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

ประเมิน - สสจ. 6,9,12 เดือน กรมอนามัย 

8. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดท าการตรวจสอบ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ประเมิน - สสจ. ทุก 6 เดือน กรมอนามัย 

9. จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 

ศูนย์ อนามั ย เขตท าการประ เมิ นส า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวั งด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ประเมิน - ศูนย์อนามัยเขต มิถุนายน/สิงหาคม กรมอนามัย 

10. ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบควบคุม ก ากับ
การเก็บ ขน และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้หน่วยบริการ
สุขภาพรายงานระบบควบคุม ก ากับ การเก็บ ขน 
และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้อง 

ประเมิน - สสจ. มิถุนายน/สิงหาคม กรมอนามัย 

4.  ด้ำนแก้ ขปัญหำและพัฒนำสำธำรณสุข       
11. อัตรา ันผุในเด็ก 3 ปี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ต่อปี 

43 แ ้ม สนย. ฐานข้อมูล 43 แ ้ม - - มิถุนายน/สิงหาคม กรมอนามัย 
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ส่วนที่ 2 
กำรนิเทศงำน กรมอนำมัย 
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กำรนิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

การนิเทศงาน เป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ  ที่ช่วยใน
การตัดสินใจปรับวิธีการด าเนินงาน การจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อตอบสนอง      
ความต้องการในระดับปฏิบัติ การนิเทศติดตามงานที่มีคุณภาพ จะไม่มองเพียงผลที่ได้ในภาพรวม               
แต่จะวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่น ามาซึ่งความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นตัวฉุดรั้งวัตถุประสงค์การด าเนินงานแต่ละระดับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรมอนามัยได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ  การก ากับ  ติดตามประเมินผล โดย
สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัด ที่กรมรับผิดชอบ โดย
มุ่งเน้นที่กระบวนการท างานมากกว่าติดตามผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน (Outcome)  ที่สามารถสะท้อน    สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่ส าคัญและเป็นรูปธรรมต่อพ้ืนที่ และหน่วยปฏิบัติ    
ตลอดจนเสนอปัญหากลับไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและ              
ให้การสนับสนุนต่อไป 
1. วัตถุประสงค์ เพ ่อ 

1.1 มอบนโยบายทิศทางการด าเนินงานกรมอนามัย และชี้แจงกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน และรายละเอียดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามการบูรณาการยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ที่กรมอนามัยรับผิดชอบแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้มีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน     
ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

1.2 กระตุ้นเตือน และติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตามการบูรณาการยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุขที่กรมอนามัยรับผิดชอบ นโยบายส าคัญที่เร่งรัดงานตามพันธกิจของกรม ให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.3. รับรู้ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จระดับผลผลิต และผลลัพธ์
ของหน่วยงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ วิธีการท างานให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขทั้งในระดับอ าเภอ และจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. กรอบกำรนิเทศงำน 

2.1 การมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2.2 ติดตามการด าเนินงานและเสริมสร้างกระบวนการท างาน 
2.3 ติดตามกระบวนการด าเนินงานและเรียนรู้ความส าเร็จร่วมกัน 
2.4 รับทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

3. หน่วยงำนเป้ำหมำยของกำรนิเทศงำน 
ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  ศูนย์พฒันาอนามัยพ้ืนที่สูง ล าปาง  และ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ เชียงใหม่ 
4. องค์ประกอบทีมนิเทศงำน ประกอบด้วย 

4.1 รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าทีม 
4.2 ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ประจ าเขตสุขภาพท่ี 1 - 12 
4.3 ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ สายอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สายอ านวยการ 
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4.4 ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๑5 แผน 
4.5 ผู้ที่หัวหน้าทีมนิเทศพิจารณาให้ร่วมทีมนิเทศ 
4.6 เลขานุการคณะนิเทศงาน 

5. ระยะเวลำ/รูปแบบของกำรนิเทศงำน        
 นิเทศงานกรมอนามัยปีละ 4 รอบเป็นรายไตรมาส ๆละ 1 รอบ ได้แก่ 

5.1 การชี้แจงนโยบายทิศทางกรอบการด าเนินงานกรมอนามัย ปี 2558 ในไตรมาสที่ 1  เดือนตุลาคม 
2557 

5.2 ติดตามการด าเนินงานและเสริมสร้างกระบวนการท างาน ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2558 
5.3 ติดตามกระบวนการด าเนินงานและเรยีนรู้ความส าเร็จรว่มกัน ไตรมาสที ่3 เดือนพฤษภาคม 2558 
5.4 รับทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม 2558 

6. บทบำทหน้ำที่ 
1. คณะนิเทศงำน 

1. ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัด และจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์เพ่ือประกอบชี้แจง
ต่อหน่วยรับการนิเทศ 

2. รับ ัง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือเสริมจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของหน่วยรับการนิเทศ และ
ร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 

3. จดบันทึกการนิเทศงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศของศูนย์อนามัย พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขใน

ส่วนที่เกี่ยวขอ้งส่งเลขานุการคณะนิเทศ 
2. เลขำนุกำรคณะนิเทศ 

1. จัดท ารายละเอียดก าหนดการนิเทศงาน 
2. ประสานหน่วยรับการนิเทศ เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ และการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (ถ้ามี) 
3. จดบันทึกการนิเทศงาน 
4. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการบรรยายสรุป รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น

จากหน่วยรับการนิเทศ 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ เสนอหัวหน้าคณะนิเทศงาน เพื่อแจ้งผลการนิเทศแก่

ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการ หลังการนิเทศงานสิ้นสุด 
6. วิเคราะห์สรุปผลภาพรวมการนิเทศงานในแต่ละรอบ จัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร

ทราบ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ และ เผยแพร่ใน Website กรมอนามัย 
 

7. แบบรำยงำนกำรนิเทศ 
แบบรายงานการนิเทศ มีสาระส าคัญประกอบด้วย 

1. ผู้นิเทศงานสรุปประเด็นปัญหาส าคัญ ข้อจ ากัด ข้อคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนางาน 
2. สิ่งที่ผู้นิเทศงานรับไปประสานงานต่อ 
3. ผู้นิเทศงานจัดท ารายงานการนิเทศงานเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง ส่งกองแผนงาน  หลังเสร็จสิ้น

การนิเทศงานในแต่ละรอบ ภายใน  3 วันท าการ 
4. เลขานุการคณะนิเทศงานรวบรวมรายงาน  วิเคราะห์ และจัดท ารายงานสรุปน าเสนอผู้บริหาร

ทราบ ภายใน 7 วันท าการ 
…………………………………………… 

 

 



๙๔ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตำรำงข้อมูลกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย

 



๙๕ 

 

 
 

รำยละเอียดข้อมูลกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

ศอ. 
เขต 

สุขภำพ 
จังหวัด 

องค์ประกอบคณะนิเทศงำน 
กรอบและแนวทำง 

กำรนิเทศงำน 
ประเด น 

กำรนิเทศงำน รองอธิบด ี
(หัวหน้ำทีมนิเทศงำน) 

ส ำนัก/กอง 
เลขำนุกำร 

คณะนิเทศงำน 
1 4 อยุธยา ปทุมธาน ี

นนทบุรี อ่างทอง 
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ 1. ผู้อ านวยการหน่วยงานสายส่งเสริมสุขภาพ /

สายอนามัยสิ่งแวดล้อม / สายอ านวยการ 
2. เลขานุการ /ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารจัดการ  บูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ
กระทรวง ปี 2558 
3. ผู้ที่หัวหน้าทีมนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน 
 

นายนุกูลกิจ  พุกาธร 
กองแผนงาน 

รอบที่ 1  
เดือนตุลาคม  2557 
- การช้ีแจงนโยบายทิศทางกรอบ
การด าเนินงานกรมอนามัย ปี 
2558 

รอบที่ 2 
เดือนมกราคม  2558 
- ติดตามการด าเนินงาน   และ
เสริมสร้างกระบวนการท างาน 

รอบที่ 3 
เดือนพฤษภาคม   2558 
- ติดตามกระบวนการด าเนินงาน
และเรียนรู้ความส าเร็จร่วมกัน 

รอบที่ 4 
เดือนสิงหาคม  2558 
- รับทราบผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

 

 
  

1. ติดตามตัวช้ีวัดกระทรวงสาธารณสุขที่กรมอนามัย
รับผิดชอบท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
     1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน 
    1.2 อัตราเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 
    1.3 เด็กนักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 
     1.4 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 

50 ต่อ ปชก.หญิงอายุ 15-19 ปี พันคน) 
    1.5 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ 30 
    1.6 มีระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

2. ติดตามเรื่องที่เป็นที่สนใจในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล / กระทรวงและกรมอนามัย  
อาทิเช่น โครงการของขวัญปีใหม่ 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยรับการนิเทศ 
4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
5. การรับ ังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ขอรับ
การสนับสนุนจากส่วนกลาง 

3 6 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุ ี
สมุทรปราการ 
สระแก้ว จันทบุร ี
ชลบุรี ตราด ระยอง 

6 7 ขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม กาฬสินธุ ์

8 หนองคาย เลย 
หนองบัวล าภู บึงกาฬ 

4 5 ราชบุรี กาญจนบรุ ี
นครปฐม สุพรรณบุร ี
เพชรบุรี สมุทรสาคร 
ประจวบครีีขันธ ์
สมุทรสงคราม 

นพ.ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร นายนุกูลกจิ  พุกาธร 
กองแผนงาน 

5 9 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร ์

10 1 เชียงใหม่ แม่ ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน แพร ่
เชียงราย น่าย พะเยา 

7 8 อุดรธานี นครพนม 
สกลนคร 

ทพ.สุธา เจียรมณโีชติชัย นางอัมพร  จันทวิบูลย ์
กองแผนงาน 

10 มุกดาหาร ยโสธร 
ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
อุบลราชธาน ี

8 3 ชัยนาท ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร 
อุทัยธาน ี

12 12 พัทลุง ตรัง สงขลา 
สตูล นราธิวาส 
ปัตตาน ียะลา 

2 4 สระบรุี ลพบุร ี
สิ่งห์บุรี นครนายก 

นายพิษณุ แสนประเสริฐ นางธีราภรณ์  ไชยศิริวัฒนะกุล 
กองแผนงาน 

9 2 พิษณุโลก อุตรดิตถ ์
ตาก เพชรบูรณ ์
สุโขทัย 

11 11 ชุมพร สุราษฎร์ธาน ี
ระนอง กระบี่ ภูเกต็ 
นครศรีธรรมราช พังงา 



๙๖ 

 

 
 

กรอบประเด นกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

1. ติดตำมตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุขที่กรมอนำมัยรับผิดชอบที่ ม่บรรลุเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำและ

จัดบริกำรที่มีคุณภำพ
มำตร ำน ครอบคลุม 
ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถ งบริกำร ด้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  
พัฒนำระบบบริหำร 
จัดกำรเพ ่อสนับสนนุ 

กำรจัดบริกำร 

กลุ่มแม่และ 
เด กป มวัย 0-5 ปี 

กลุ่มเด กวัยเรียน  
5-14 ปี 

กลุ่มเด กวัยรุ่น  
15-21 ป ี

กลุ่มผู้สูงอำย ุ - สิ่งแวดล้อม 

1. อัตราส่วนการ
ตายมารดาไม่ เกิน 
15 ต่อการเกิดมีชีพ
แสนคน 
2. อัตราเด็ก 0-5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัย 
ร้อยละ 85 

3. เด็กนักเรียนเริ่ม
อ้ วนและอ้ วน ไม่
เกินร้อยละ 10 
 

4. อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ 15-
19 ปี (ไม่ เกิน 50 
ต่อ ปชก.หญิงอายุ 
15-19 ปี พันคน) 

5 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ 
ร้อยละ 30 

 6. มีระบบฐานข้อมูลและ
สถานการณ์สิ่ งแวดล้อม
และสุขภาพ ระบบเฝ้ า
ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

 
2. ติดตำมเร ่องที่เป็นที่สน จ นกำรขับเคล ่อนน ยบำยส ำคัญของรั บำล / กระทรวงและกรมอนำมัย  
อำทิเช่น  ครงกำรของขวัญปี หม่ 
3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยรับกำรนิเทศ 
4. ติดตำมกำร ช้จ่ำยงบประมำณ 
5. กำรรับฟังปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และสิ่งท่ีขอรับกำรสนับสนุนจำกส่วนกลำง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบรำยงำนกำรนิเทศงำนกรมอนำมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๘ 

 

 
 

แบบรำยงำนกำรนิเทศงำน กรมอนำมัย 
ศูนย์อนามัยที่ ................. 
ประเด็นการนิเทศงาน ........................................................... 
ชื่อ – สกุล ผู้นิเทศ.................................................................  หน่วยงาน..................................... ....................... 
 
สถานการณ์การด าเนินงานในประเด็นที่นิเทศงาน  
(แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ปัจจัยความส าเร็จ)  
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................... .............
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................................... ....
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ..........................................................................................
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อศูนย์อนามัยในประเด็นที่นิเทศงาน 
......................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
.................................................................................................................................................................... ................ 
.................................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................... .........................................................
.......................................................................... ..........................................................................................................  
 
 

 
 
 
 



๙๙ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
 
 

 
 

 



๑๐๐ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด ครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำร นส่วนภูมิภำค 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ค ำนิยำม “ร้านอาหารและแผงลอยจ าหนา่ยอาหารผ่านมาตรฐาน” หมายถึง รา้นอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามยัตามเกณฑ์รา้นอาหาร 15 ข้อ แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 12 ข้อหรือเกณฑม์าตรฐานของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
“ ระดับความส าเร็จของร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ” หมายถึง ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของควบคุม ก ากับ ดูแลหรือเฝ้าระวัง ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ทุกเขตที่
ด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  

เกณฑ์เป้ำหมำย ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรผ่ำนมำตร ำน  ครงกำรสุขำภิบำลอำหำร ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวสนับสนนุเศร  กจิ ทย (อำหำรสะอำด รสชำติอร่อย        Clean Food Good Taste)  
ร้อยละ 80 

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย ร้ำนอำหำรและแผงลอยจ ำหน่ำยอำหำรที่ ด้รับ บอนุญำตหร อหนังส อรับรองกำรแจ้งจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นกำรประกอบกิจกำร  

วิธีกำรจัดเก บข้อมลู นิเทศ และติดตามประเมินผลงาน หรือส ารวจข้อมูล 
แหล่งข้อมลู เขตสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง 
รำยกำรข้อมูล 1 ผลรวมระดับความส าเร็จของเขต/จังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 2 จ านวนเขตสุขภาพ 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด     ผลรวม (ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ) 

             จ านวนเขตสุขภาพทั้งหมด 
ระยะเวลำประเมินผล 2 ครั้ง/ปี (ประเมินผลภาพรวม)  
รำยละเอียดข้อมูลพ ้น ำน ร้านอาหารผ่านเกณฑร์้อยละ 84.16 แผงลอยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.18 

 (ข้อมูล 30 กันยายน 2557 ) 
เกณฑ์กำรประเมิน รอบ 6 เดือน (เมษายน) และ รอบ 12 เดือน (กันยายน) 
วิธีกำรประเมินผล การนิเทศงาน 
เอกสำรสนับสนุน: คู่มือแนวทางการด าเนินงานร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน  

Clean Food Good Taste   
ผู้ ห้ข้อมลูทำงวชิำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนจัดท ำรำยงำน 

นางนภพรรณ นันทพงษ์ 
นายธนชีพ พีระธรณิศร ์

โทร. 0-2590-4177  มือถือ 081-9355819 
โทร. 0-2965-9730  มือถือ 081-8212681 

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.  
โทรศัพท์ 0-2965-9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081-821 2681  
E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com / www.foodsafetythailand.net   

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล ผู้รับผิดชอบอาหารปลอดภัย ส านกัสาธารณสุขจังหวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 

 

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 

 
ระดับความส าเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  

ค ำนิยำม “ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” หมายถึง ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
ระดับดีและระดับดีมากของกรมอนามัยเพื่อให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 
“ ระดับความส าเร็จของตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑม์าตรฐาน” หมายถึง ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานของควบคุม ก ากับ ดูแลหรือเฝ้าระวัง ตลาดสดประเภท 1  ทุกเขตที่ด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัดที่ก าหนด  

เกณฑ์เป้ำหมำย ตลาดสดประเภทท่ี 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ ร้อยละ 100 

ประชำกรกลุม่เป้ำหมำย ตลาดสดประเภทที่ 1 ที่ได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการ 
วิธีกำรจัดเก บข้อมลู นิเทศ และติดตามประเมินผลงาน หรือส ารวจข้อมูล 
แหล่งข้อมลู เขตสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง 
รำยกำรข้อมูล 1 ผลรวมระดับความส าเร็จของเขต/จังหวัด 
รำยกำรข้อมูล 2 จ านวนเขตสุขภาพ 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด     ผลรวม (ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพ) 

             จ านวนเขตสุขภาพทั้งหมด 
ระยะเวลำประเมินผล 2 ครั้ง/ปี (ประเมินผลภาพรวม)  
รำยละเอียดข้อมูลพ ้น ำน ตลาดสดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.47 (ข้อมูล 30 กันยายน 2557 ) 
เกณฑ์กำรประเมิน รอบ 6 เดือน (เมษายน) และ รอบ 12 เดือน (กันยายน) 
วิธีกำรประเมินผล การนิเทศงาน 
เอกสำรสนับสนุน: คู่มือแนวทางการด าเนินงานตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑม์าตรฐานตลาดสดนา่ซื้อ   
ผู้ ห้ข้อมลูทำงวชิำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนจัดท ำรำยงำน 

นางนภพรรณ นันทพงษ์ 
นายธนชีพ พีระธรณิศร ์

โทร. 0-2590-4177  มือถือ 081-9355819 
โทร. 0-2965-9730  มือถือ 081-8212681 

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สป.  
โทรศัพท์ 0-2965-9730  โทรสาร 0 2588 3020 มือถือ 081-821 2681  
E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com / www.foodsafetythailand.net   

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล ผู้รับผิดชอบอาหารปลอดภัย  ส านักสาธารณสุขจังหวดั 
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ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 
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ตัวชี้วัดระดับเขต 
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ผู้ ห้ข้อมูลทำงวิชำกำร /  
ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด  

นางชนกานต ์ด่านวนกิจเจริญ นางสาว ารีดา เม๊าะสนิ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย โทร. 02-5904487, 02-590 4495    
โทรสาร 02-590 4488  

หน่วยงำนประมวลผลและ 
จัดท ำข้อมูล  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัยที ่1-12  

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน  

ศูนย์อนามัยที ่1-12  
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เกณฑ์กำรประเมิน : รอบ 3 เด อน รอบ 6 เด อน รอบ 9 เด อน รอบ 12 เด อน 11.5 11.5 11.5 11.5 ระดับผลกำร

ด ำเนินงำน ค่ำเป้ำหมำย 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  

วิธีกำรประเมินผล :  ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของ 
ประเทศทุก 3 เดือน  

เอกสำรสนับสนุน :  - 
ผู้ ห้ข้อมูลทำงวิชำกำร /  
ผู้ประสำนงำน  

นางปิยะรัตน์ เอ่ียมคง ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โทร 02 590 4168 
โทรสาร 02 590 4163  

หน่วยงำนประมวลผลและ 
จัดท ำข้อมูล  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำร  

1. เขตบริการสุขภาพ 2. ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  

 



๑๑๗ 

 

 
 

ตัวชีวั้ด  กลุ่มผูสู้งอำยุ/กลุ่มผู้พิกำร  
ระดับเขต  13.ร้อยละของ DHS มีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวและผู้สูงอำยุทีต่้องกำร 

กำรพ ่งพิง (Long Term Care) ด้ำนสุขภำพ  
ค ำนิยำม  -มีระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวและผูสู้งอำยุที่ต้องกำรกำรพ ่งพิง (Long 

Term Care) ด้ำนสุขภำพ นระดับ DHS หมายถึง มีการด าเนินงานตาม 
องค์ประกอบการด าเนินงาน 6 ข้อ ดังนี้ 1. มีระบบการประเมิน/คัดกรองข้อมูล
ผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถ ในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน
(Barthel Activities of Daily Living : ADL)/ มีข้อมูลผู้สูงอายุทีจ่ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือระยะยาว 2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ (ชมรม
ผู้สูงอำยุท่ีผ่ำนเกณฑ์ชมรมผู้สูงอำยุคุณภำพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ด าเนินการDHS ด้านการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) และผ่านเกณฑ์ชมรม
ผู้สูงอายุคุณภาพ) 3. มีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นทางการ(Formal)และไม่เป็น
ทางการ (Informal) 4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านทีม่ีคุณภาพ (Home 
Health Care) จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับต าบล (มีบริกำรส่งเสริมป้องกันทันต 
สุขภำพ นระดับDHS/ต ำบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกันโรคในช่องปากตามชุด 
สิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุทีด่ าเนินการโดยแกนน าชมรมผู้สูงอายุหรือ 
อสม.) 6. มีระบบการดแูลผู้สูงอาย   ุกลุม่ที ่2 (ติดบ้าน) และผู้สูงอาย  ุ กลุ่มที ่3 (ติด
เตียง) โดยท้องถิน่ ชุมชน มีส่วนร่วม  

เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 30 หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์หมายถึงมีองค์ประกอบครบทุกข้อ  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  District Health System (ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ: DHS)  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  ประเมินผล รายงานทาง E-mail   หรือส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต / ศูนย์อนามัยที่

1–12 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง  
แหล่งข้อมูล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
รำยกำรข้อมูล 1  A =จ านวนDHS ทีม่ีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุทีต่้องการการ 

พ่ึงพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
รำยกำรข้อมูล 2  B = จ านวนDHS ทัง้หมด  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x100  
ระยะเวลำประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง โดยทีมนิเทศงานและตรวจราชการกระทรวง ,กรมอนามัย  
รำยละเอียดข้อมูลพ ้น ำน   Baseline 

data  
หน่วยวัด  ผลกำรด ำเนินงำน นรอบปีงบประมำณ พ.ศ.  

2555 2556 2557 

จ านวนต าบล  ร้อยละ - 15.0  17.0  
  ดูแลสุขภาพ    
  ผู้สูงอายุระยะ    

  ยาวผ่านเกณฑ์     

 หมายเหตุ:การพัฒนาต่อยอดจากต าบล Long Term Care ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ นภายใต้องค์กรJICA และดัชนีวัดที ่38 ตามแผน



๑๑๘ 

 

 
 

ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 และการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบ LTC ในประเทศไทย 
ร่วมกับองค์กรทางวิชาการและภาคีเครือข่ายต่างๆ  

เกณฑ์กำรประเมิน : รอบ 3 เด อน รอบ 6 เด อน รอบ 9 เด อน รอบ 12 เด อน -ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30  

วิธีกำรประเมินผล :  - DHS ประเมินตนเอง และรายงาน สสจ. - สสจ.ประเมิน และรายงานศูนย์อนามัย
เขตกรมอนามัย -ศูนย์อนามัยเขต ประเมินและรายงานส่วนกลาง  

เอกสำรสนับสนุน :  -คูม่ือกลยุทธ์การด าเนินงานต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับต าบลต้นแบบ 
ดีเด่น -คูม่ือแนวทางการประเมิน ADL –คูม่ือการประเมินผู้สูงอายุทีจ่ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือระยะยาว โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
ส าหรับผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะพ่ึงพิง  

ผู้ ห้ข้อมูลทำงวิชำกำร /  1.นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข  
ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด  ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอาย  ุกรมอนามัย  
 โทร 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 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุส านักอนามัยผู้สูงอาย  ุกรมอนามัย โทร 02 590 4508 มือถือ 081 444 
2864 โทรสาร 02 590 4500 E – mail :vimol.b@anamai.mail.go.th  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 

ตัวชีวั้ด  ด้ำนระบบบริกำรทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ระดับเขต  20. กำรพัฒนำระบบบริกำร 10 สำขำ ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด นแต่ละสำขำ  

20.9 เพิ่มกำรเข้ำถ งบริกำรสุขภำพช่องปำกของประชำชนทุกกลุ่มวัย 
  นหน่วยบริกำรทุกระดับ  

ค ำนิยำม  กำรเข้ำถ งบริกำรสุขภำพช่องปำก คือ จ านวน ครั้ง (visit) ทีใ่ห้บริการสุขภาพ 
ช่องปาก นับทั้งบริการสุขภาพช่องปากในด้านส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ ื้น ู ทัง้ 
 ใน/นอก สถานที่ และ ใน/นอก เวลาราชการ โดยทันตบุคลากร  
ประชำชนทุกกลุ่มวัย คือ คนไทยทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิ  
หน่วยบริกำรทุกระดับ คือ หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักงานปลัด 
กระทรวง สาธารณสุข  
ระดับบริการ คือ ระดับ รพ.สต.,ศสม.(P1P2) ระดับ ,รพช. (F1F2F3M1M2)  
และ ระดับ รพศ/รพท. (Sและ A)  

เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 20  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  ประชาชนทุกกลุ่มวัย  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  สรุปผลงานบริการสุขภาพช่องปากของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดส านักงาน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งในจังหวัด โดย Health Data Center และ 
จัดส่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน  

แหล่งข้อมูล  จากระบบมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แ ้ม)  
รำยกำรข้อมูล 1  A=จ านวน ครั้ง (visit) และ คนรำย หม่ นรอบปี ทีร่ับบริการสุขภาพช่องปาก  

นับทั้ง บริการสุขภาพช่องปากในด้านส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ ้ืน ู ทัง้ ใน/นอก 
 สถานทีแ่ละ ใน/นอก เวลาราชการ โดยทันตบุคลากร  

รำยกำรข้อมูล 2  B=จ านวนคนไทยทุกกลุ่มอาย  ุทุกสิทธิในพืน้ที่ 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลำประเมินผล  ทุก 6 เดือน  
รำยละเอยีดข้อมูลพ ้น ำน   Baseline data  หน่วยวัด  ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ

พ.ศ.  
 

2555 2556 2557 
17.85 
(เป็น secondary 
report)  

ร้อยละ - - 17.85 

เกณฑ์กำรประเมิน : รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ร้อยละ 10 ร้อยละ 20  

วิธีกำรประเมินผล :  เทียบกับค่าเป้าหมายเป็นราย จังหวัด และเขต  
เอกสำรสนับสนุน :   
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 ตัวชีวั้ด  ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
ระดับเขต  26. ร้อยละ รงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีกำรจัดกำรมูลฝอยติดเช ้อตำม  

กฎหมำย  
ค ำนิยำม   รงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 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 าจัดมูลฝอย 
ติดเชื้อทีถู่กต้อง เช่น การ ใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System)  

เกณฑ์เป้ำหมำย  ร้อยละ 100  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไป, รพ.ชุมชน )  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  -รพ.สธ. ประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ส าหรับ 

โรงพยาบาล ในไตรมาส 1 และศอ.1-12 ร่วมกับ สสจ. ส ารวจ ตรวจประเมิน รพ.สธ.  
ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะตามแบบประเมิน  ในไตรมาส ที่ 2 และ 
สสจ. ติดตามผล รพ.สธ. ในไตรมาส 3 และ – ศอ. 1 – 12 ติดตามรวบรวม ข้อมูลสรุปผล 
การประเมิน  รพ.จาก สสจ. ในไตรมาสที่ 4 เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลระดับ เขตในระบบ   

แหล่งข้อมูล  ศูนย์อนามัย/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/รพ.  
รำยกำรข้อมูล 1  A = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีระบบการจัดการ 

 มูลฝอยติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน  
รำยกำรข้อมูล 2  B = จ านวนโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ีงหมด  
สูตรค ำนวณตัวช้ีวัด  A/B X 100  
ระยะเวลำประเมินผล  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  
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ผู้ ห้ข้อมูลทำงวิชำกำร / ผู้ประสำนงำน
ตัวช้ีวัด  

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

หน่วยงำนประมวลผลและ จัดท ำข้อมูล
(ระดับส่วนกลำง)  

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

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล กำรด ำเนินงำน  1.ดร. สุดารัตน์ ธีระวร ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  
โทรมือถือ 081-6982466 E-mail : sudaratirsr@gmail.com 
2.นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
โทร : 02-590-4425  
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ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 
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ตัวชีวั้ด  เด กวัยเรียน 5- 14 ปี 
ระดับจังหวัด  4. รอยละของ รงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและนักเรียน น 

 รงเรียน ด้รับบริกำรทันตกรรมป้องกันและรัก ำตำมควำมจ ำเป็น 4.1 ร้อยละ
ของ รงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและจัดบริกำรทันตกรรมป้องกัน
และ/หร อรัก ำตำมควำมจ ำเป็น 4.2 ร้อยละของเด กนักเรียน ป.1และ ป.6 
ทั้งหมด น รงเรียนด ำเนินกำรกิจกรรม ตำมข้อ 4.1  

ค ำนิยำม  กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพช่องปำก ประกอบด้วย การด าเนินการให้โรงเรียนปลอด 
น ้าอัดลม ลูกอมและควบคุมขนมกรุบกรอบ เครื่องดื่มน ้าตาลสูง และการจัดให้มีการ 
ฝึกทักษะการแปรง ันในเด็ก  
บริกำรทันตกรรมป้องกันและรัก ำตำมควำมจ ำเป็น หมายถึง การให้บริการ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้แก่ การฝึกแปรง ันให้นักเรียน การควบคุมอาหาร  ล  
และการได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์  
กำรจัดบริกำรและ/หร อทันตกรรมป้องกันตำมชุดสิทธิประ ยชน์ ได้แก่ การใช้
 ลูออไรด์การเคลือบหลุมร่อง ัน การขัดและท าความสะอาด ันเพื่อป้องกันโรค ัน 
ผุและการรักษาโรค ันผุ การท า caries control  

เกณฑ์เป้ำหมำย  4.1 ร้อยละ 50ของโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัดบริการ 
ทันตกรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ าเป็น 4.2 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียน ป.1 และ ป.6 ทัง้หมดในโรงเรียนด าเนินการ กิจกรรมตามข้อ 4.1  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  4.1 โรงเรียนในเขตพ้ืนทีทุ่กโรงเรียน 4.2 เด็กนักเรียนนักเรียน ป.1 และ ป.6 
ทัง้หมดในโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกัน หรือรับบริการทันตกรรม ส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ าเป็น  

วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  43 แ ้ม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักทันตกรรมขอปรับวิธีการจัดเก็บข้อมูล  
แหล่งข้อมูล  4.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4.2 ข้อมูลจากการส ารวจกลุ่มอายุประจ าปี 
รำยกำรข้อมูล 1  A = จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และจัดบริการทันต 

กรรมป้องกันและ/หรือรักษาตามความจ าเป็น  
รำยกำรข้อมูล 2  B = จ านวนโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
รำยกำรข้อมูล 3  C = จ านวนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทีไ่ด้รับบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หรือรับ 

บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ าเป็น  
รำยกำรข้อมูล 4  D = จ านวนนักเรียน ป.1 และ ป.6 ทัง้หมดในโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม 

สุขภาพช่องปาก และบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หรือรับบริการทันตกรรม 
ส่งเสริมป้องกันและรักษาตามความจ าเป็น  

สูตรค ำนวณตัวชี้วัดที่ 1  (A/B)x100  
สูตรค ำนวณตัวชีวั้ดที่ 2  (C/D)x100  
ระยะเวลำประเมินผล  รายไตรมาส  
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ตัวชีวั้ด  เด กวัยเรียน 5- 14 ปี 
ระดับจังหวัด  5. ร้อยละของเด กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน  
ค ำนิยำม  เด กอำยุ 6-14 ป ีหมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 6 ปีเต็ม จนถึง 14 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ส่วนสูงระดับดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมือ่เทียบกับ 
กรา การเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของ 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สมส่วนหมายถึง เด็กทีม่ีน ้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบ
กรา การเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD 
ของน ้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูง เด กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่ำงสมส่วน หมายถึงเด็ก
ทีม่ีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตาม เกณฑ์ขึ้นไปและมีน ้าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคน
เดียวกัน)  

เกณฑ์เป้ำหมำย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  เด็กอายุ 6-14 ปี 
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  43 แ ้ม ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์โดย ส านักโภชนาการ กรมอนามัย  
แหล่งข้อมูล  โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน  
รำยกำรข้อมูล 1  A=จ านวนเด็ก 6 – 14 ปี ทีม่ีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน  
รำยกำรข้อมูล 2  B=จ านวนเด็ก 6 – 14 ปี ทีช่่างน ้าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด  
รำยกำรข้อมูล 3  C=จ านวนเด็ก 6 – 14 ปี ของโรงเรียนที่อยู่ในเขพ้ืนทีร่ับผิดชอบทั้งหมด  
สูตรค ำนวณตัวชีวั้ด 1  (A/B) x 100(ร้อยละของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน)  
สูตรค ำนวณตัวชี้วัด 2  (B/C) x 100 (ความครอบคลุมการช่างน ้าหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน)  
ระยะเวลำประเมินผล  ปีละ 2 ครั้ง (เทอม 1: เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และเทอม 2 : เดือนพฤศจิกายน-

ธันวาคม)  
รำยละเอียดข้อมูลพ ้น ำน  Baseline 

data  
หน่วยวัด  ผลกำรด ำเนินงำน นรอบปีงบประมำณ พ.ศ.  

2555  2556  2557  
68  ร้อยละ  - 61.3  64.1  
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
รอบ 3 เด อน  รอบ 6 เด อน  รอบ 9 เด อน  รอบ 12 เด อน  
1. จัดท านโยบาย โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและ แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน  
2. ถ่ายทอดนโยบาย โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมและ แผนปฏิบัติ
การส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วนสู่ระดับล่าง  
3. พัฒนาศักยภาพคร  ูแม่ครัว สพป./สพม. อปท. บุคลากร 
สาธารณสุข ด้านโภชนาการเพ่ือส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน 4. 
ด าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วน  
4.1 จัดการอาหารในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนให้มี คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน ปริมาณเพียงพอ และ หลากหลาย ไม่หวานจัด 
ไม่เค็มจัด ไม่มีไขมันสูง  
4.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในโรงเรียนให้มีคุณภาพ  

5. ด าเนินงาน 
ส่งเสริม 
เด็กไทยสูงดสีม
ส่วน  
6.นิเทศติดตาม 
ประเมินผล 
และเปรียบผล 
การ ด าเนินงาน
กับ ค่าผล 
เป้าหมาย  

7. ด าเนินงาน 
ส่งเสริม 

เด็กไทยสูงดี 
สมส่วน  
8.นิเทศ 
ติดตาม 

ประเมินผล  

9. ด าเนินงาน 
ส่งเสริม เด็กไทย
สูงดี สมส่วน 10. 
นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และ
เปรียบ ผลการ 
ด าเนินงาน กับค่า
ผล เป้าหมาย  
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4.3 สร้างเครือข่ายการใช้โปรแกรมเฝ้าระวังการ เจริญเติบโตใน
ระดับต าบลและอ าเภอ 4.4 พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรส่งเสริม
เด็กไทยเติบโตเต็ม ศักยภาพ  

    

วิธีกำรประเมินผล :  1. กระบวนการด าเนินงานส่งเสริมเด็กไทยสูงดีสมส่วนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 2. ผล
การด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย  

เอกสำรสนับสนุน :  1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-18 ป  ี2. 
หนังสือคูม่ือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ  

ผู้ ห้ข้อมูลทำงวิชำกำร /ผ  ู้
ประสำนงำนตัวช้ีวัด  

1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล โทรศัพท์มือถือ 083-074-8574 E-mail 
nutwan65@gmail.com  
2. นายสุพจน์ รื่นเริงกลิ่น โทรศัพท์มือถือ 081-438-8573 E-mail 
supot.r@anamai.mail.go.th โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-590-4327 โทรสาร 02-590-
4339 กลุม่สร้างเสริมสุขภาวะโภชนาการ ส านักโภชนาการ กรมอนามัย  

หน่วยงำนประมวลผลและ จัดท ำ
ข้อมูล  

 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำน  

 

 



๑๓๓ 

 

 
 

 ตัวชีวั้ด  เด กวัยเรียน 5- 14 ปี 
ระดับจังหวัด  6. นักเรียนชั้น ป.1  ด้รับกำรตรวจวัดสำยตำและกำร ด้ยิน กรณีเด กที่มีควำม 

ผิดปกติทำงสำยตำและ/หร อกำร ด้ยินต้อง ด้รับกำรช่วยเหล อ/แก้ ข/ส่งต่อ  
6.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1  ด้รับกำรตรวจวัดสำยตำ  
6.2 ร้อยละของเด กที่มีสำยตำผิดปกต  ิ ด้รับกำรช่วยเหล อ/แก้ ข/ส่งต่อ  
6.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1  ด้รับกำรตรวจกำร ด้ยิน  
6.4 ร้อยละของเด กทีมี่กำร ด้ยินผิดปกติ ด้รับกำรช่วยเหล อ/แก้ ข/ส่งต่อ  

ค ำนิยำม  กำรตรวจวัดสำยตำ หมายถึงนักเรียนได้รับการตรวจสายตาโดยใช้เครื่องมือเช่น 
Snellen’s chart ถ้าค่าการมองเห็นตั้งแต่ 20/50 หรือ E-chart ถ้าค่าการ มองเห็น
ต้ังแต่ 6/18 ขึน้ไปอย่างน้อย 1 ข้าง ต้องได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ/แก้ไข/ ส่งต่อ 
(นิยามนี้ใช้ส าหรับการเฝ้าระวังในนักเรียน)  
กำรตรวจกำร ด้ยิน หมายถึงนักเรียนได้รับการตรวจการได้ยินโดยใช้เทคนิค อย่าง
ง่ายด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ถูกันเบาๆห่างจากรูหูประมาณ 1 นิ้ว ตรวจหูทีละ
ข้าง ถ้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างไม่ได้ยิน ต้องได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ/แก้ไข/
ส่งต่อ  

เกณฑ์เป้ำหมำย  6.1 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตาร้อยละ 80 
6.2 เด็กท่ีมีสายตาผิดปกติได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
6.3 นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจการได้ยิน ร้อยละ 80  
6.4 เด็กท่ีมีการได้ยินผิดปกติ ได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ส่งต่อ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 
80  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  เด็กนักเรียน ป.1 ทุกคน ของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  จัดท ารายงาน โดยสถานบริการรวบรวมข้อมูลส่งให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
แหล่งข้อมูล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รำยกำรข้อมูล 1  A=จ านวนนักเรียนชั้น ป.1ทีไ่ด้รับการตรวจสายตา  
รำยกำรข้อมูล 2  B=จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทัง้หมดของโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัด  
รำยกำรข้อมูล 3  C = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทีม่ีปัญหาสายตาผิดปกติและได้รับการช่วยเหลือ/ 

แก้ไข/ส่งต่อ  
รำยกำรข้อมูล 4  D=จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทีม่ีสายตาผิดปกติ 
รำยกำรข้อมูล 5  E=จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทีไ่ด้รับการตรวจการได้ยิน  
รำยกำรข้อมูล 6  F = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทีม่ีการได้ยินผิดปกติและได้รับการช่วยเหลือ/แก้ไข/ ส่ง

ต่อ  
รำยกำรข้อมูล 7  G = จ านวนนักเรียนชั้น ป.1 ทีม่ีการได้ยินผิดปกต  ิ 
สูตรค ำนวณตัวชี้วัดที ่1  1. (A/B) x 100 2. (C/D) x 100 3. (E/B) x 100 4. (F/G) x 100  

ระยะเวลำประเมินผล  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดสายตาและการได้ยินของ นักเรียน
ชั้น ป.1 รวมทัง้การช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนที่มีความผิดปกติ ปีละ 1 ครั้ง  

 



๑๓๔ 

 

 
 

 
ตัวช้ีวัด  ด้ำนระบบบริกำรป มภูมิ 
ระดับจังหวัด  20. ร้อยละกำร ช้บริกำรของประชำชน นเขตรับผิดชอบ ช้บริกำรผู้ป่วยนอก (OPD) ที่

หน่วยบริกำรป มภูมิ 
ค ำนิยำม  หน่วยบริกำรป มภูมิ หมายถึง เป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากท่ีสุด 

เน้นความครอบคลุม บริการผสมผสานโดยมีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม รูปแบบวิธีการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่และความพร้อมของหน่วยบริการ ซึ่งก าหนดให้หน่วยบริการ 
จ าเป็นที่ต้องจัดบริการที่จ าเป็น ๖ เรื่อง ดังนี้ 
1.กำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน รค เป็นการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคตาม 
ยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มวัย  
2.กำรจัดบริกำรสุขภำพช่องปำก การให้บริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน และ 
บริการทันตกรรมพ้ืนฐานทัง้ในสถานบริการสุขภาพและนอกสถานบริการสุขภาพ ได้ตาม 
เกณฑ์ 14 กิจกรรม ประกอบด้วย 5 กลุ่มเป้าหมาย คือ  
2.1 คลินิกฝำกครรภ์ (ANC)คือ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 1 ครั้ง บริการขูดหิน 
น ้าลาย ท าความสะอาด ัน และบริการทันตกรรมหรือส่งต่อในรายที่จ าเป็น  
2.2 คลินิกส่งเสริมสุขภำพเด กดี (WCC) มีการให้แปรง ันและยาสี ันให้กับเด็กทุกคนที่มา 
รับบริการ มีการตรวจช่องปาก ความสะอาด และประเมินความเสี่ยงต่อโรค ันผุของเด็กการ 
ฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรง ันแบบลงมือปฏิบัติ จัดระบบเฝ้าระวัง ติดตาม ดูแลต่อเนื่องใน 
เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กที ั่นไม่สะอาด/ ันมีรอยขาวขุ่น/มี ันผุ) ให้บริการเด็ก 
ทีม่ีภาวะเสี่ยงด้วยการทา ลูออไรด์วานิชทุก 6 เดือน  
2.3 ศูนย์พัฒนำเด ก คือ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กทุกคนปีละ 1 ครั้ง เด็กกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการทา ลูออไรด์วานิช ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยทันตบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ทีผ่่านการอบรม  
2.4  รงเรียนประถมศ ก ำ คือ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาทุกคนปีละ1 ครั้ง 
ให้บริการเคลือบหลุมร่อง ันกรามแท้ซี่ที ่1 แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา การให้บริการ ทัน
ตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษาตามความจ าเป็น  
2.5 กลุ่มผู้สูงอำยุ คือ การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุปีละ 1 ครั้ง 
ผลงานบริการรวมทุกประเภทไม่น้อยกว่า 200 ครั้งต่อ 1,000 ประชากร  
3. กำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ดยชุมชน คือ การจัดบริการตาม CBR Guideline ขององค์การ 
อนามัยโลก ฉบับภาษาไทย  
4.มีกำรจัดบริกำรทำงห้องปฏิบัติกำร ตามคู่มือการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ด้านงานเทคนิคการแพทย์ 
5.มีกำรจัดบริกำรแพทย์แผน ทย มีการจัดบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
โรคและ ้ืน ูสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)  
6.กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมสภำพปัญหำของพ ้นที่ คือ มีโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ขยะ น ้าเสีย มลพิษทางอากาศ สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน 
เป็นต้น  

เกณฑ์เป้ำหมำย  1. ร้อยละ 80 ของประชาชนได้รับบริการการ ้ืน สูมรรถภาพโดยชุมชน หรือการจัดการ  
 



๑๓๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูล  

 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำน  

2. ทพญ.สุนี วงศ์คงคาเทพ โทรศัพท์มือถือ 081-668-33412 กรมอนามัย  
3. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ โทรศัพท์ที่ท างาน 02-590-3160 กรมควบคุมโรค  
4. ผู้อ านวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการ ้ืน ูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 
5. นางจุไร โชติชนาทวีวงศ์ โทรศัพท์มือถือ 083-091-7655 
 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.นางอัจฉรา เชียงทอง สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
7.ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน โทรศัพท์ทีท่ างาน 02-590-1531-2  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
8.ผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-590-8007  
กรมสุขภาพจิต  
9.ส านักงานเขตบริการสุขภาพ 

 



๑๓๖ 

 

 
 

 
ตัวชี้วัด ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
ระดับจังหวัด  28. คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัดด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่

ก ำหนด  
ค ำนิยำม  คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจาก 

คณะกรรมการสาธารณสุข โดยใช้อ านาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้      
(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการก าหนดแผนงานและ มาตรการ
เกีย่วกับการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและให้ความเห็นใน เรื่องใดๆ 
เกีย่วกับการสาธารณสุข ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามทีค่ณะกรรมการ สาธารณสุข
มอบหมาย        
(2) ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการ ปรับปรุง
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  
(3)  ให้ข้อเสนอแนะต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อก าหนดของท้องถิ่น 
(4) ให้ค าปรึกษาและพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ 
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตาม 
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข        
(5) จัดท าโครงการและประสานงานระหว่างหน่วยราชการและราชการส่วน ท้องถิ่นที่
เกีย่วข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม      
(6) สนับสนุน ติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วน ท้องถิ่น
ทีม่ีอ านาจหน้าทีใ่นการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุขด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการสาธารณสุขตามความเหมาะสม ทั้งนี้อย่าง 
น้อยปีละหนึ่งครั้ง      
(7) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง เอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใดๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535        
(8) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะอนุกรรมการ มอบหมาย 
(9) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการสาธารณสุขมอบหมาย  
ด ำเนินงำน หมายถึง การจัดการปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในพ้ืนทีโ่ดยใช้
รูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการก าหนดมาตรการ 
แนวทาง วิธีการ ก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อระดมความเห็นและพิจารณาตัดสินใจ 
ในการด าเนินงานตามประเด็นส าคัญท่ีก าหนด ได้แก ่มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป 
ตลาดนัด น ้าบริโภค ตู้น ้าหยอดเหรียญ โรงน ้าแข็ง มาตรการทางกฎหมายการ 
สาธารณสุข และพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ  

เกณฑ์เป้ำหมำย  จังหวัดมีการด าเนินงานแก้ไขปัญหาในประเด็นส าคัญโดยผ่านการประชุม 
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  จังหวัด  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  เขตบริการสุขภาพประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  
แหล่งข้อมูล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 



๑๓๗ 

 

 
 

 
 
 

 



๑๓๘ 

 

 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
ระดับจังหวัด  30. จังหวัดมีระบบ ำนข้อมูล สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ระบบเฝ้ำ ระวัง

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
ค ำนิยำม  1. ระบบ ำนข้อมูลคือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก แหล่ง

ต่างๆ โดยเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน เชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลาง เขตสุขภาพ
และจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  
2. สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ คือ รายงานที่รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพที่เกิดขึ้นในรอบปี เพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี รวมทัง้ ประเด็น
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่มีความส าคัญและเป็นที่สนใจของ ประชาชน
รวมทัง้การคาดการณ์แนวโน้ม สถานการณ์ในอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินงาน 
 3. ระบบเฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพคือ การมีข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม 
ตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน ามา 
วิเคราะหเ์ผยแพร่รวมทั้งน าผลไปใช้แก้ไขปัญหา โดยประเด็นงานส าคัญท่ีเน้นให้มีใน
ระบบฐานข้อมูล รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอย ทั่วไป ตลาดนัด น ้าบริโภค ตู้น ้า
หยอดเหรียญ โรงน ้าแข็ง มาตรการทางกฎหมาย สาธารณสุข และพ้ืนที่เสี่ยง (พ้ืนที่ที่มี
มลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพ)  

เกณฑ์เป้ำหมำย  จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในประเด็นส าคัญ  

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย  จังหวัด / อปท.  
วิธีกำรจัดเก บข้อมูล  ศูนย์อนามัยเขตท าการประเมินวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
แหล่งข้อมูล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / อปท.  
รำยกำรข้อมูล 1  จังหวัดมีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้าน 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
ระยะเวลำประเมินผล  รายไตรมาส  
รำยละเอียดข้อมูลพ น้ ำน   Baseline 

data  
หน่วยวัด  ผลกำรด ำเนินงำน นรอบปีงบประมำณ พ.ศ.   

2555   2556  2557  
  - - - 
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ภำคผนวก

 



๑๔๑ 

 

 
 

 

 

 ส ำเนำ 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่   1/๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  

 

 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการ
ตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย  ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  และเพ่ือปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน  ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ 
ติดตาม และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง  และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชน  กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ดังนี้ 

1. นายค ารณ  ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

2. นายวิศิษฏ์  ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5,6 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

3. นายธีรพล  โตพันธานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4,12 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

4. นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 11 ประธาน 
5. รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
10. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
11. รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
12. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์      กรมการแพทย์ กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ กรมการแพทย์ กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมควบคุมโรค กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
17.  ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

18. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
20.  ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
21. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

   22.ผู้อ านวยการ... 



๑๔๒ 

 

 
 

22. ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
25. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 

(ด้านวิชาการ) 
กรรมการ 

27. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
28. นางธิติภัทร  คูหา ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ 

เลขานุการ 
29. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนระบบการจัดท าแผนและแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่างบูรณาการ  สอดคล้อง

กับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง  และการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
2. ขับเคลื่อนระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อนปัญหาอุปสรรค          

การด าเนินงานในพ้ืนที่   เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะต่อส่วนกลางและผู้บริหารในการสนับสนุน ปรับปรุงนโยบาย                 
แนวปฏิบัติการด าเนินงานของกระทรวงให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์

3. ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานและ        
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

4. สนับสนุนส่งเสริมผู้ร่วมคณะตรวจราชการ  เพ่ือให้การตรวจราชการในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน  ๆตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     6     มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
     ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
  (นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 



๑๔๓ 

 

 
 

ส ำเนำ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่   2 /๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  5 คณะ 

 

 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจ
ราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย  ตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล  สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  และเพ่ือปรับระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน  ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ ติดตาม             
และขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง  และแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ได้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชน  กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้  เป็นคณะกรรมการก าหนดแผน
และติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  5 คณะ ดังนี้ 
 คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 คณะที่ ๒ การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ครอบคลุม ประชาชน 
สามารถเข้าถึงบริการได้ 
 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 
 คณะที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

     

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบและประเด็นการตรวจราชการ 
2. ก าหนดแนวทาง และเครื่องมือ การตรวจ ติดตาม ก ากับ ราชการ เพ่ือประเมิน

กระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ (Inspection Guideline) 
 3. ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงสาธารณสุขให้แก่หน่วยงาน  
และผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ 
 4. ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
 5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร
กระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม   
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่     6     มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
                                              

        ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
  (นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



๑๔๔ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่   2 /2558  ลงวันที่     6    มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะที่ 1 กำรพัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัยและระบบควบคุม รค  
 

1. นายสุริยะ  วงศ์คงคาเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ที่ปรึกษา 

2. นางประนอม  ค าเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และ
เขตสุขภาพส่วนกลาง กทม. 

ที่ปรึกษา 

3. นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 ประธาน 
4. นายยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
5. นายพงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 5 กรรมการ 
6. นายธ ารงค์  สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 6 กรรมการ 
7. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 11 กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
9. นายประเวช  ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษาสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

10. นางมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

11. นางเบ็ญจมาศ พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

12. นางสุดา   วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

13. นางพรทิพย์  ด ารงปัทมา ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
14. นางสาวนภาภรณ์  ช่อพฤกษา กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
15. นายสราวุฒิ   บุญสุข ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
16. นางนภาพรรณ  วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นายดนัย  ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
18. นายเอกชัย   เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กรรมการ 
19. นางสายพิณ โชติวิเชียร ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 
20. นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
21. นางวิมล   บ้านพวน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามัย กรรมการ 
22. นางจินตนา   พัฒนพงศ์ธร ส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 
23. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กรรมการ 
24. นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาส ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
25. นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
26. ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 

กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

27. นางบุษบัน  เชื้ออินทร์ ผู้อ านวยการส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรรมการ 



๑๔๕ 

 

 
 

กรมควบคุมโรค 
28. นางจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

29. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี กองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
30. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
31. นางจินต์ศุจี  กอบกุลธร ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
32. นายสุทัศน์  ดวงดีเด่น ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ 

กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

33. นางสาวสาริณี   แก้วสว่าง ศูนย์สิรินธรเพื่อการ ื้น ูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

34. นางศุลีพันธ์ โสลันดา ศูนย์สิรินธรเพื่อการ ื้น ูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์แห่งชาติ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

35. นางปิยะนุช  ชัยสวัสดิ์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช 
ญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

36. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
(ด้านวิชาการ) 

กรรมการ 

37. นางกุลรภัส  สิทธรรถโกวิท หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ 
เลขานุการ 

38. นางวาสนา  วิไลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

39. นางนวลจันทร์  นุกูลอุดมพาณิชย์ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

40. นางเบญญาภา  นนทมาลย์ 
 

ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41. นางธิติภัทร  คูหา ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

42. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 2... 
 



๑๔๖ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  2 /2558  ลงวันที่    6  มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะที่ 2  กำรพัฒนำและจัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพมำตร ำน ครอบคลุม  
ประชำชนสำมำรถเข้ำถ งบริกำร ด ้

1. 
 

นายค ารณ  ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

2. นางประนอม  ค าเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10  และ 
เขตสุขภาพส่วนกลาง กทม. 

ที่ปรึกษา 

3. นายสุขุม  กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 ประธาน 
4. นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
5. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
6. นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

กรรมการ 

7. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อ านวยการส านักงานประเมินมาตรฐาน
เทคโนโลยี กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

8. นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

9. นางสุดา  วงศ์สวัสดิ์ ผู้ อ า น ว ยกา ร ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒน า
สุขภาพจิต   กรมสุขภาพจิต       

กรรมการ 

10. นายธรณินทร์ กองสุข 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

11. นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ 
 

รองผู้อ านวยการส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

12. นายสุทัศน์  ดวงดีเด่น 
 

ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

13. นางสาววิพรรณ  สังคหะพงษ์ 
 

ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

14. นายเกรียงไกร  เ งรัศมี สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย์ กรรมการ 
15. นางนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรมการแพทย์ กรรมการ 
16. นางสาวอุไรวรรณ โชติเกียรติ   

 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
มหาราชินี  กรมการแพทย ์
 

กรรมการ 

17. นายวิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล 
 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

18. นายธนเดช สินธุเสก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ กรรมการ 



๑๔๗ 

 

 
 

ธัญบุรี  กรมการแพทย์ 
19. นายอัษฎา ตียพันธ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลบุรี กรรมการ 
20. นายประสิทธิชัย มั่งจิตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กรรมการ 
21. นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

22. นายอนุรักษ์  อมรเพชรสถาพร ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

23. นายสุวิทย์   โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กรรมการ 
24. นายธ ารง หาญวงศ์ CSO เขตสุขภาพท่ี 1 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์   
กรรมการ 

25. นายศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์   CSO เขตสุขภาพท่ี 2 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  

กรรมการ 

26. นายวิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ CSO เขตสุขภาพท่ี 3 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

กรรมการ 

27. นายธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล CSO เขตสุขภาพท่ี 4 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

กรรมการ 

28. นางดารารัตน์ รัตนรักษ์ CSO เขตสุขภาพท่ี 5 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 5 

กรรมการ 

29. นายสวรรค์ ขวัญใจพานิช CSO เขตสุขภาพท่ี 6 
รองผู้อ านวยการฝ ายการแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี 

กรรมการ 

30. นายสุรกิจ ยศพล CSO เขตสุขภาพที่ 7 
รองผู้อ านวยการฝ ายการแพทย์โรงพยาบาล
มหาสารคาม 

กรรมการ 

31. แพทย์หญิงณภัทร สิทธิศักดิ์ 
 

CSO เขตสุขภาพท่ี 8 
โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

32. นายประวีณ ตัณฑประภา   CSO เขตสุขภาพท่ี 9 
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

กรรมการ 

33. นายชลิต ทองประยูร  
 

CSO เขตสุขภาพที่ 10 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
 

กรรมการ 

34. นายอดิเกียรติ เอ่ียมวรนิรันดร์ CSO เขตสุขภาพท่ี 11 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

กรรมการ 

35. นายกุลเดช เตชะนภารักษ์ CSO เขตสุขภาพท่ี 12 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  

กรรมการ 

36. นายวัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ CSO เขตสุขภาพส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

37. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

38. นางลักษณา  ว่องประทานพร หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการและ



๑๔๘ 

 

 
 

ส านักตรวจและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ 
39. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

40. นายอติชาติ  หงส์ทอง ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41. นางธิติภัทร  คูหา ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

42. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

43. 
 

นางศิริเพ็ญ  ตลับนาค ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

44. นางสาวพเยาว์  ปานสอาด ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 3... 
 



๑๔๙ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  2 /2558  ลงวันที่    6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะที่ 3  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ ่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร 
1. นายเกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ประธาน 
2. นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 2 รองประธาน 
3. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
4. นายสันติ   ศิริโกมล รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล   กรรมการ 
5. นายกิตติ  พิทักษนิตินันท์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและยา 
ส านักวิชาการสาธารณสุข  

กรรมการ 

6. นางสาวยุพิน    ตันวิสุทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
7. นายเสมอ  กาฬภักดี กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
8. นายเกตุแก้ว  แก้วใส กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม กรรมการ 
9. นางกฤษดา  แสวงดี รองผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 
10. นางกัลยา  เนติประวัติ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร   

สถาบันพระบรมราชชนก 
กรรมการ 

11. นางสาวอลิสา  ศิริเวชสุนทร สถาบันพระบรมราชชนก กรรมการ 
12. นางภัทร์อนงค์  จองศิริเลิศ ส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
13. นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง ส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
14. นางอมรรัตน์  พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ กรรมการ 
15. นางน้ าค้าง  บวรกุลวัฒน์ กลุ่มประกันสุขภาพ กรรมการ 
16. นางสาวศิญาภัสส์  จ ารัสอภิวัฒน์ กลุ่มประกันสุขภาพ กรรมการ 
17. นางนฬญา  ด ารงคะวิริยะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

18. นางกฤตยา  กัลอาจ กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

19. นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง กลุ่มตรวจสอบภายใน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

20. นางสาวดารณี  คัมภีระ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ 
21. นางสุภวาร  มะนิมนากร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ 
22. นางวิระมณ  สุริยะไชย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   

กระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

24. นางพจอาภา   ธนาบุญพัส กลุ่มคลังและพัสดุ   กรรมการ 
25. นางสาวลาวัลย์  สุขุมวาท หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ
เลขานุการ 

26. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๕๐ 

 

 
 

27. นางธิติภัทร  คูหา ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นางสาวสุภาวดี  เพ็ชร์สว่าง ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางอรชร  วิชัยค า ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 4..... 



๑๕๑ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  2 /2558  ลงวันที่   6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะที่ 4 กำรคุ้มครองผู้บริ ภค 
1. นายรัฐวุฒิ   สุขม ี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 ประธาน 
2. นายชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
3. นายอิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
4. นายพิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
5. นายไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
6. นายผดุชชัย  เคียนทอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
8. นางเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

9. ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและ 
ท้องถิ่น 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

16. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

17. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
18. ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความ 

ปลอดภัยทางอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

19. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
20. ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค กรรมการ 

21. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สระคู หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

22. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
ส านักตรวจและประเมินผล 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นายอาทิตย์  พันเดช กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๕๒ 

 

 
 

24. นางณีรนุช  อาภาจรัส ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตกรุงเทพ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะที่ 5..... 



๑๕๓ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่   2 /2558  ลงวันที่   6   มกราคม พ.ศ. 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

คณะที่ 5  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรั มนตรี 
1. นายธีรพล  โตพันธานนท์ 

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4,12 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประธาน 

2. ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1-12  กรรมการ 
3. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-12  กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1-12  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
6. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
7. นายนุกูลกิจ  พุกาธร กองแผนงาน กรมอนามัย กรรมการ 
8. นางนันทกา  หนูเทพ รก. ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  

กรมอนามัย 
กรรมการ 

9. นายสันติ  ซิมพัฒนานนท์ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กรรมการ 
10. นางสาวจารุวรรณ  ลิ้มสัจจะสกุล 

 
ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยทาง
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

11. นางสาววิยะดา  อัครวุฒิ   ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรรมการ 

12. นายรุ่งเรือง  กิจผาติ ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กรรมการ 
13. นายพรชนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ส านักโรคติดต่อทั่วไป   กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. นางสาวทิพย์วรรณ  ปริญญาศิริ ผู้อ านวยการส านักอาหาร  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรรมการ 

15. นายสมใจ  สุตันตยาวลี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

16. นางสาวณธิป  วิมุตติโกศล กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

17. นายอาทิตย์  พันเดช กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

18. นต.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.) 

กรรมการ 

19. นายจิโรจ  สินธวานนท์ รก. นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) กรรมการ 
20. นางสาวจงรัก  อินทร์เสวก ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

21. นางสาวบุญศิริ  จันศิริมงคล หัวหน้าศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  กรรมการ 



๑๕๔ 

 

 
 

กรมสุขภาพจิต 
22. นางสาวเนตรชนก  บัวเล็ก ผู้อ านวยการส านักงานโครงการ To Be Number One 

กรมสุขภาพจิต 
กรรมการ 

23. ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
25. นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
26. นายวิโรจน์  วีรชัย ผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์  กรมการแพทย์ กรรมการ 
27. นายอังกูร  ภัทรากร รองผู้อ านวยการสถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
28. นายช านิ  จิตตรีประเสริฐ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์   

กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

29. นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

30. นายธนชีพ  พีระธรณิศร์ 
 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

31. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล  กรรมการ 
32. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
33. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล  

(ด้านวิชาการ) 
กรรมการ 

34. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการ 

35. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
เลขานุการ 

36. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 

 
 

 



๑๕๕ 

 

 
 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

ค ำสั่งกรมอนำมัย 
ที ่๒๘ / ๒๕๕๘ 

เร ่อง แต่งตั้งคณะผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรกรม และคณะท ำงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมอนำมัย 

******************************* 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้ใช้ระบบการตรวจราชการเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับการบริหาร

ราชการของหน่วยงานให้เป็นไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นการลดความเสี่ยงของการบริหารที่ ไม่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจราชการตามกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีข้อมูลย้อนกลับ
ที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายและการบริหารได้ กรมอนามัยจึงขอแต่งตั้งคณะผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม และ
คณะท างานสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมอนามัย ดังนี้ 

๑. ให้ผู้มีรายนามและต าแหน่งดังเอกสารแนบท้ายค าสั่งต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
กรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบาทและหน้าที ่

๑.๑ ร่วมออกตรวจราชการและนิเทศงาน กับทีมผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกจังหวัดทุกรอบ
ภายในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ โดยเป็นตัวเชื่อมระหว่างกรม/หน่วยงานส่วนกลางกับจังหวัด รวมทั้งมีบทบาท
ในการสะท้อนปัญหาของพ้ืนที่ และจัดท าข้อเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง พิจารณาเป็นระยะๆ 

๑.๒ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานในพื้นท่ีรับการนิเทศ 
๑.๓ ร่วมกับผู้นิเทศงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงาน โดย

รายงานต่อ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ภายใน ๗ วันท าการ ภายหลังการสิ้นสุดการตรวจราชการและนิเทศงาน
แต่ละครั้ง  

๑.๔ สรุปรายงานผลการตรวจราชการและนิเทศงานในแต่ละรอบ รายงานต่ออธิบดีกรมอนามัย  
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. ให้ผู้มีรายนามและต าแหน่งดังเอกสารแนบท้ายค าสั่งต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานสนับสนุนการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีบทบาทและหน้าที ่

๒.๑ สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการในประเด็นที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม  
๒.๒ ร่วมออกตรวจราชการกับทีมตรวจราชการกระทรวง กรณีเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะ

ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรมหรือทีมตรวจราชการกระทรวง 
๒.๓ วิเคราะห์สรุปผลการตรวจราชการภาพรวมประเทศในประเด็นที่รับผิดชอบ เสนอต่อ

คณะกรรมการประสานและติดตามผลการตรวจราชการ ๕ คณะที่เกี่ยวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเสนอต่อผู้บริหารกรมอนามัย 

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
   ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 
       (นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)  

   อธิบดีกรมอนามัย  



๑๕๖ 

 

 
 

   เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งกรมอนำมัย ที่    28 /๒๕๕๘ ลงวันที่  14 มกรำคม ๒๕๕๘ 
เร ่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 
ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

1. ทพญ. จันทนา  อึ้งชูศักดิ ์
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
(ด้านทันตสาธารณสุข) 

กรมอนามัย 08 4656 4209 0 2590 4159 0 2591 8147 uchantana@gmail.com 

2. นายจรัล  จักรวาลชัยศร ี
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวฒุิ  
(ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 

กรมอนามัย 08 1919 1337 0 2590 4110 0 2591 8146 jj114250@gmail.com 

3. นางสุรีย์  วงศป์ิยชน 
รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
(ด้านสุขาภิบาล) 

กรมอนามัย 08 1137 7744 0 2590 4150 0 2591 8147 suree.w@hotmail.com 

4. นางสุจิตต์  สาลีพันธ ์
รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
(ด้านโภชนาการ) 

กรมอนามัย 08 1991 3002 0 2590 4151 0 2591 8148 sujit.s@anamai.mail.go.th 

5. นางลีลานชุ  สุเทพารักษ์ 
รก. นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
(ด้านอนามัยสิง่แวดล้อม) 

กรมอนามัย 08 1614  8475 0 2590 4145 0 2591 8149 leelanuj.s@anamai.mail.go.th 

6. นพ. ดนัย  ธีวันดา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 1967 4274 0 2591 8166 0 2590 4463 danai.t@anamai.mail.go.th 

7. นพ. สราวุฒิ  บุญสุข หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 1908 1761 0 2590 4418 0 2590 4427 wutmd39ju@hotmail.com 

๘. นพ. กิตติ  ลาภสมบัติศิร ิ
หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ
เยาวชน 

ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 1682 9668 0 2590 4191-2 0 2590 4488 kitti.l@anamai.mail.go.th 

๙. นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 5661 3064 0 2590 4426 0 2590 4426 jin_pattana@yahoo.com 

๑๐. นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพยส์นิ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 6899 7380 0 2590 4425 0 2590 4426 noi_55@hotmail.com 



๑๕๗ 

 

 
 

ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

11. นางกอบกาญจน์  มหัทธโน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์ ส านักสง่เสริมสุขภาพ 08 6342 8243 0 2590 4562 0 2590 4551 kobkarn.m@anamai.mail.go.th 

12. นพ. เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุ 
ส านักอนามัย
ผู้สูงอาย ุ

08 1600 8543 0 2590 4503 0 2590 4500 ekachaipien@hotmail.com 

13. นางวิมล  บา้นพวน 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสรมิสุข
ภาวะผูสู้งอายุและเครือข่าย 

ส านักอนามัย
ผู้สูงอาย ุ

08 1444 2864 0 2590 4508  0 2590 4500 vimol.b@anamai.mail.go.th 

14. พญ. นภาพรรณ  วิริยะอุตสาหะกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ ส านักโภชนาการ 08 1421 1411 0 2590 4328 0 2590 4339 napavkul@gmail.com 

15. ดร.พญ. สายพิณ  โชติวิเชียร 
หัวหน้ากลุ่มควบคุมป้องกันด้าน
โภชนาการ 

ส านักโภชนาการ 08 3017 9638 0 2590 4329 0 2590 4339 saipin.c@anamai.mail.go.th 

16. นางสาวกรองแก้ว  ก้อนนาค หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์ ส านักโภชนาการ 08 1405 1309 0 2590 4304 0 2590 4339 krongkaew.k @anamai.mail.go.th 

17. นพ. กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง 
ผู้อ านวยการส านักอนามัย 
การเจริญพันธุ์ 

ส านักอนามัย 
การเจริญพันธุ์ 

08 9467 0880 0 2590 4171 0 2590 4163 ktpjeng@gmail.com 

18.นพ. บุญฤทธิ์  สุขรัตน ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักอนามัย 
การเจริญพันธุ์ 

ส านักอนามัย 
การเจริญพันธุ์ 

08 1886 6276 0 2590 4277 0 2590 4163 bunyarit_su@hotmail.com 

๑๙. นายสมสุข  โสภาวนิตย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
ส านักอนามัย 
การเจริญพันธุ์ 

08 9204 8295 0 2590 4166 0 2590 4167 somsuk_s@hotmail.com 

๒๐. ทพญ. สุปราณี  ดาโลดม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธาณสุข ส านักทนัตสาธาณสุข 08 1614 3075 0 2590 4212 0 2590 4203 supranee.d@anamai.mail.go.th 

21. ทพญ. สุณี  วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ส านักทนัตสาธาณสุข 08 1668 3412 0 2590 4213 0 2590 4203 suneewong@gmail.com 

22. นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์ ส านักทนัตสาธาณสุข 08 1701 2350 0 2590 4217 0 2590 4203 ammaraporn.s@anamai.mail.go.th 

23. นพ. เกษม  เวชสุทธานนท ์ ผู้อ านวยกองออกก าลังกายเพื่อ กองออกก าลังกาย 08 9922 4769 0 2590 4587 0 2590 4584 kasem.w@anamai.mail.go.th 



๑๕๘ 

 

 
 

ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 
สุขภาพ เพื่อสุขภาพ 

24. ดร. สุพิชชา  วงศ์จนัทร ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

08 6332 3600 0 2590 4413 0 2590 4584 Supitcha15@gmai.com 

25. นางดรุณี  อ้นขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
กองออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 

08 4557 9899 0 2590 4586 0 2590 4584 darunee.o@anamai.mail.go.th 

26. นางปริยะดา  โชควิญญ ู ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิง่แวดล้อม 
ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 1481 6169 0 2590 4254 0 2590 4321 pariyada.c@anamai.mail.go.th 

27. นางศรีอรุณ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 1710 2227 0 2590 4128 0 2590 4200 sriaroon.s@anamai.mail.go.th 

28. นางณีรนุช  อาภาจรัส หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

08 1566 8879 0 2590 4316 0 2590 4316 neeranuch.a@anamai.mail.go.th 

29. นางนันทกา  หนูเทพ 
ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า 

ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

08 9694 2992 0 2591 8175 0 2590 4186 nantaka.n@anamai.mail.go.th 

3๐. นางนภพรรณ   นนัทพงศ ์
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหาร 

ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

08 1935 5819 0 2590 4177 0 2590 4186 napaphan.n@anamai.mail.go.th 

3๑. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชยั นักวิชาการสาธารณสุขช านาญพิเศษ 
ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

08 1205 2912 0 2590 4174 0 2590 4186 chailert.k@anamai.mail.go.th 

32. นางปิยะวรรณ  กุลโภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

08 1583 9614 0 2590 4180 0 2590 4186 peyawan.k@anamai.mail.go.th 

๓๓.นายสันติ  ซิมพัฒนานนท ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญพิเศษ 
ส านักสุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

0863456492 0 2590 4187 0 2590 4186 Santi.s@anamai.mail.go.th 

3๔. นางสิริวรรณ  จันทนจุลกะ 
ผู้อ านวยการกองประเมนิผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 

08 1851 1703 0 2590 4342 0 2590 4356 siriwan9@gmail.com 

3๕. นางสาวอ าพร  บุศรังษ ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองประเมินผล 08 1831 1430 0 2590 4359 0 2590 4356 bussrangsri@gmail.com 



๑๕๙ 

 

 
 

ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 
พิเศษ กระทบต่อสุขภาพ 

3๖. นางเพ็ญผกา  วงษ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ 

08 1541 6324 0 2590 4346 0 2590 4356 ppk_path@yahoo.com 

3๗. นายสมชาย  ตู้แก้ว 
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข 

ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข 

08 1845 0013 0 2590 4183 0 2590 8180 somchai.t@anamai.mail.go.th 

3๘. นายสุพจน์  อาลีอุสมาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข 

08 1869 1246 0 2590 4219 0 2590 8180 supoj.a@anamai.mail.go.th 

3๙. นางมะลลิา  ตนัติยุทธ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร ์
ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข 

08 9481 5838 0 2590 4237 0 2590 8180 malila.t@anamai.mail.go.th 

๔๐. นายสืบพงษ์  ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน กองแผนงาน 08 1818 1783 0 2590 4282 0 2591 8187 suebpongse.c@anamai.mail.go.th 

4๑. นางธีราภรณ์  ไชยศิริวัฒนะกุล 
หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศ
ติดตาม 

กองแผนงาน 08 4667 7865 0 2590 4303 0 2591 8178 teeraporn.c@anamai.mail.go.th 

4๒. นายนุกูลกิจ  พุกาธร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน 08 4917 6222 0 2590 4298 0 2591 8178 nukoonkij@hotmail.com 

๔๓.นางสาววราภรณ์  ถนัดกิจ นักวิชาการสาธารณสุข กองแผนงาน 08 7175 7389 0 2590 4598 0 25918178 Waraporn.th@anamai.mail.go.th 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 

 

 
 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งกรมอนำมัย ที่   28 /๒๕๕๘ ลงวันที่ 14 มกรำคม ๒๕๕๘ 
เร ่อง แต่งตั้งผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำรระดับกรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 
เขต

สุขภำพ
ที ่

ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง/ศูนย์ ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

1 

1. นพ.ภิศักดิ์  เลิศเรืองปัญญา 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 
เชียงใหม่ 

ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1882 7740 
0 5327 2740 ต่อ 
305 

0 5327 4014 p.lertruang@gmail.com 

2. พญ.นงนุช  ภัทรอนนัตนพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1847 1702 
0 5327 2740 ต่อ 
306 

0 5381 8938 dr.nutch@gmail.com 

3. นายอเนก  ศิริโหราชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1111 8464 
0 5327 2740 ต่อ 
616 

0 5381 8938 anake817@yahoo.com 

4. นางปิยพร  เสาร์สาร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1783 1956 
0 5327 2740 ต่อ 
214 

0 5381 8938 psaosarn@gmail.com 

5. นพ.สุรพันธ์  แสงสว่าง นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1825 5233 
0 5327 2740 ต่อ 
109 

0 5327 6856 ต่อ 
109 

suraphan3107@gmail.com 

6. พญ.โชติรส  พันธ์พงษ ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 10
เชียงใหม่ 

08 1665 7984 
0 5327 2740 ต่อ 
109 

0 5327 6856 ต่อ 
109 

choti001@hotmail.com 

2 

1. นพ.วีระชัย  สิทธปิิยะสกุล ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 
ศูนย์อนามัยที่ 9 
พิษณุโลก 

08 1883 2418 0 5529 9280 -1 0 5529 9285 
veerachai.s@anamai.mail.go.th 
v_sittipiyasakul@yahoo.com 

2. นางสาวลนิดา  สิริภูบาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 9
พิษณุโลก 

08 0505 7188 0 5529 9280 0 5529 9285 linda.s@anamai.mail.go.th 

3. นายสุธน  เพ็งคุ้ม 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 9
พิษณุโลก 

08 9193 3389 0 5529 9280 0 5529 9285 suton132@gmail.com 



๑๖๑ 

 

 
 

เขต
สุขภำพ

ที ่
ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง/ศูนย์ ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

4. ทพ.วรพันธ์  ลิ้มสินธะโรภาส ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 9
พิษณุโลก 

08 1604 4417 0 5529 9280 0 5529 9285 worapun.l@anamai.mail.go.th 

3 

๑. นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ 
นครสวรรค์ 

ศูนย์อนามัยที่ ๘
นครสวรรค์ 

๐๘๑๘๘๘๘๖๐๕ 
๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑  
ต่อ ๑๐๐ 

๐ ๕๖๒๕ ๕๓๐๓ charnpin@hotmail.com 

๒. พญ.ศรินนา แสงอรุณ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๘
นครสวรรค์ 

๐๘๑๔๙๖๑๑๔๐ 
๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑  
ต่อ ๑๓๒ 

๐ ๕๖๒๕ ๕๓๐๓ sarinna.s@anamai.mail.go.th 

๓. ดร.วณิชชา กิจวรพัฒน ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๘
นครสวรรค์ 

๐๘ ๓๕๔๑ ๘๑๑๘ 
๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑  
ต่อ ๑๘๖ 

๐ ๕๖๒๕ ๕๓๐๓ kitvorapatw@gmail.com 

๔. ดร.ร าไพ เกียรติอดิศร นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๘
นครสวรรค์ 

๐๘ ๗๓๑๐ ๒๘๘๕ 
๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑  
ต่อ ๑๐๔ 

๐ ๕๖๒๕ ๕๓๐๓ rumpai_hpc8@hotmail.com 

๕. ทพ.ก้องเกียรติ  เติมเกษมศานต ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๘
นครสวรรค์ 

๐๘๙๘๕๙๕๘๐๓ 
๐ ๕๖๒๕ ๕๔๕๑  
ต่อ ๑๒๒ 

๐ ๕๖๒๕ ๕๓๐๓ kongkiet@hotmail.com 

4 

1. นพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 1 
กรุงเทพ  

ศูนย์อนามัยที่ 1
กรุงเทพ  

08 4732 0555 
0 2521 3056  ต่อ 
215 

0 2521 0026 attapon2008@gmail.com 

2. นพ.จิรัตน์  ตั้งฐิตวงศ ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 1
กรุงเทพ  

08 5836 6108 
0 2521 3056  ต่อ 
210 0 2986 1022 jirat2501@gmail.com 

3. ทพญ.เมธินี  คุปพิทยานันท ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 1
กรุงเทพ  

09 5484 2375 
0 2521 3056  ต่อ 
121 0 2986 1022 kupitanant@gmail.com 

4. ดร.กานดาวสี  มาลีวงษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 1
กรุงเทพ  

08 4681 0977 
0 2521 3056  ต่อ 
314 

0 2551 3610 kandavasee.m@anamai.mail.go.th 

5. นางฐิฏา  ไกรวัฒนพงศ์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 1
กรุงเทพ  

08 5045 8015 
0 2521 3056  ต่อ 
309 

0 2986 0884 phidakri@gmail.com 



๑๖๒ 

 

 
 

เขต
สุขภำพ

ที ่
ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง/ศูนย์ ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

4 
(ต่อ) 

6. นพ.อมร  แก้วใส 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ 
สระบุร ี

ศูนย์อนามัยที่ ๒
สระบุร ี ๐๘ ๑๙๙๗ ๐๐๖๔ 0 3630 0830- 32 ต่อ 

120 
0 3630 0829 amorn2498ak@gmail.com 

7. นางสาวถนอมรัตน์  ประสิทธิเมตต์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๒
สระบุร ี

๐๘ ๖๓๖๖ ๒๑๗๘ 0 3630 0830- 32 ต่อ 
132 

0 3630 0829 thanom 8@hotmail.co.th 

8. นายวิชาญ  ด ารงค์กิจ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ ๒
สระบุร ี

๐๘ ๖๑๒๒ ๘๘๗๐ 0 3630 0830- 32 ต่อ 
132 

0 3630 0829 vichan.hpc2@gmail.com 

9. พญ.สินีนาฏ  กุศลจริยา นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๒
สระบุร ี

๐๘ ๙๘๐๑ ๐๒๐๗ 0 3630 0830- 32ต่อ 
162 

0 3630 0829 sinenast.K@anamail.go.th 

10. ทพ.พนิตเทพ  ทัพพะรังส ี ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ ๒
สระบุร ี

๐๘ ๙๖๗๕ ๖๔๑๔ 0 3630 0830- 32ต่อ 
132 

0 3630 0829 panitthep.t@gmail.com 
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1. นพ.ชลทิศ  อุไรฤกษ์กุล 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 4 
ราชบุร ี

ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุร ี

08 1942 9484 
0 3231 0368 – 71 
ต่อ 2220 

0 3232 3311 chonlatit_u@yahoo.com 

2. นางชลิดา  เกษประดิษฐ ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุร ี

08 9700 2192 
0 3231 0368 -71 ต่อ 
2316 

0 3232 3311 chalida.g@anamai.mail.go.th 

3. นางนชุรา  บุญกนก นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุร ี

08 6527 5181 
0 3231 0368 -71 ต่อ 
2211 

0 3232 3311 nuchara_boonkanok@yahoo.com 

4. พญ.มณฑา  ไชยะวฒัน นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุร ี

08 6808 7244 
0 3231 0368 -71 ต่อ 
2218 

0 3232 3311 mewmew248@yahoo.com 

5. ทพญ.วรวรรณ  อัศวกุล ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 4
ราชบุร ี

09 4548 9341 
0 3231 0368 -71 ต่อ 
2219 

0 3232 3311 asawakun@yahoo.com 

 
 
 

 
 
 

      



๑๖๓ 

 

 
 

เขต
สุขภำพ

ที ่
ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง/ศูนย์ ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 
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1. นพ.พนิต  โล่เสถียรกิจ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุร ี
ศูนย์อนามัยที่ 3
ชลบุร ี

08 1485 0047 
0 3814 8165 -8 ต่อ 
34 

0 3814 8169 panit13@hotmail.com 

2. ทพ.ด ารง  ธ ารงเลาหะพนัธุ ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 3
ชลบุร ี

08 6770 5303 
0 3814 8165 -8 ต่อ 
46 

0 3814 8169 dthamrong@yahoo.com 

3. พญ.ภาวิณี  ธีรการุณวงศ์ 
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 3
ชลบุร ี

08 1533 0490 
0 3814 8165 -8 ต่อ 
49 

0 3814 8169 aum_0490@hotmail.com 

4. นางสาวรัตนา  เพชรพรรณ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 3
ชลบุร ี

08 1523 2698 
0 3814 8165 -8 ต่อ 
36 

0 3814 8169 petcharapun@yahoo.com 

5. นายสิทธิท์ัศน์  ผาณิบุศย์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 3
ชลบุร ี

08 2322 8377 
0 3814 8165 -8 ต่อ 
37 

0 3814 8169 actenator1@gmail.com 
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1. นพ.ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
ขอนแก่น 

ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

08 1739 7700 
0 4323 5904 ต่อ 
1101 

0 4324 3416 prasitsa@yahoo.com 

2. นางทัศนีย์  รอดชมภ ู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

08 9711 2075 
0 4323 5904 ต่อ 
4801 

0 4324 3416 tassanee.r@ anamai.mail.go.th 

3. ดร.จริยา  อินทรรัศมี 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

09 3193 4634 
0 4323 5904 ต่อ 
4803 

0 4324 3416 Jariyak06@hotmail.com 
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1. นพ.ประสิทธิ์  สัจจพงษ์ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 6 
ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

08 1739 7700 0 4323 6772 0 4324 3416 prasitsa@yahoo.com 

2. พญ.ชนดิา  หอมหวล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

08 1544 3187 
0 4324 5902 – 5 ต่อ 
3101 

0 4324 3416 homhual@icloud.com 

3. นางเพ็ญนิดา  ไชสายัณห์ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 6
ขอนแก่น 

08 0414 9945 
0 4324 5902 – 5 ต่อ 
4801 

0 4324 1611 pennida05@ yahoo.com 

4. นางวาทินี  แจ่มใส นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 6 08 9416 6198 0 4324 5902 – 5 ต่อ 0 4324 1611 watinee_08@ yahoo.co.th 



๑๖๔ 

 

 
 

เขต
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(ต่อ) 

ช านาญการ ขอนแก่น 4801 

5. นางไฉไล  ชา่งด า  
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ  

ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

08 5303 9991 0 4528 8586 - 8 0 4528 8580  chailai_ubon@hotmail.co.th 

6. นางสิรภัทร  สาระรักษ์  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ  
ศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

08 1725 6062 0 4528 8586 - 8 0 4528 8580  sirapat_2005@hotmail.com 
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1. พญ.วีณา  มงคลพร 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการ 
แทนผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที ่5 

ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

08 6651 7822 0 4430 5131 0 4429 1505 veenaanamai@gmail.com 

2. นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา 

08 1877 6281 0 4430 5131 0 4429 1505 auang2501@gmail.com 

3. นางสาวณัฏฐิรา  ทองบัวศิริไล นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา 

08 9411 3211 0 4430 5131 0 4429 1505 tong_nat@yahoo.com 

4. ทพญ.กันธิมา  เหมพรหมราช ทันตแพทยช์ านาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา 

08 8594 3540 0 4430 5131 0 4429 1505 kantima_mam@hotmail.co.th 

5. พญ.แสงนภา  อุทัยแสงไพศาล นายแพทยช์ านาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา 

08 0333 6232 0 4430 5131 0 4429 1505 to_meay@hotmal.com 

6. ดร.สินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรหมมี 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา 

08 1548 5849 0 4430 5131 0 4429 1506 doctorsinsakchon@gmail.com 
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1. นพ.ชัยพร พรหมสิงห์  
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 
อุบลราชธาน ี

ศูนย์อนามัยที ่7
อุบลราชธาน ี

08 1961 0552 0 4323 6772 045-288580  chaiporn  promsigh@gmail.com 

2. นางสาวละออ จันสุตะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธาน ี

0819610552 045-288586-8 045-288580  tec_sub@hotmail.com 

3. นางมลุลี  แสนใจ  
นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ  

ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธาน ี

0898924535 045-288586-8 045-288580 malulee.sa@chaiyo.com 



๑๖๕ 

 

 
 

เขต
สุขภำพ

ที ่
ช ่อ – สกุล ต ำแหน่ง ส ำนัก/กอง/ศูนย์ ม อถ อ  ทรศัพท์  ทรสำร e-mail address 

4. นางจุรีภรณ์  คูณแก้ว  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
ศูนย์อนามัยที่ 7
อุบลราชธาน ี

0862492112 045-288586-8 045-288580 jureepron_55@hotmail.com 
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1. นพ.ไกรวุฒิ  ก้วนหิ้น 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช 

ศูนย์อนามัยที่ 11 
นครศรีธรรมราช 

08 4059 9918 0 7593 9460 - 4 0 7539 9124 krwtknhn25@gmail.com 

2. นางสาโรช  สิมะไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช 

08 1271 2047 
0 7539 9460 ต่อ 
207 

0 7539 9124 Saroch2499@hotmail.com 

3. นางฉลอง  เรืองศรี 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช 

08 6085 7394 
0 7539 9460 ต่อ 
207 

0 7539 9124 dangdome@gmail.com 

4. ดร.ชัยณรงค์  แก้วจ านงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ศูนย์อนามัยที่ 11
นครศรีธรรมราช 

08 3234 8889 
0 7539 9460 ต่อ 
207 

0 7539 9124 Chainarong_54@gmail.com 

12 

1. นพ.บุญแสง  บญุอ านวยกิจ 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา 

ศูนย์อนามัยที่ 12
ยะลา 

08 1698 7470 0 7321 2862 0 7321 3747 boonsang.b@yahoo.com 

2. นางสุคนธ์  สุวรรณบนัดิษฐ ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ศูนย์อนามัยที่ 12
ยะลา 

08 9692 1114 0 7321 6776 0 7321 3747 busukon@gmail.com 

3. นายมานะ  หะสาเมาะ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

ศูนย์อนามัยที่ 12
ยะลา 

08 9463 3242 0 7321 6776 0 7321 3747 Yala41@hotmail.com 



๑๖๖ 

 

 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 

ค ำสั่งกรมอนำมัย 
ที ่๑๑๗๗ / ๒๕๕๗ 

เร ่อง แต่งตั้งคณะผู้นิเทศงำนกรมอนำมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
******************************* 

เพ่ือให้การนิเทศงาน กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด าเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จึงเห็นสมควร
แต่งตั้ง คณะผู้นิเทศงาน กรมอนามัย ดังรายนามต่อไปนี้ 

ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ที่ปรึกษา 
คณะที่ ๑ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๑, ๓ และ ๖ 
๑. นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหนา้คณะนิเทศ  
๒. ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ประจ าเขตบริการสุขภาพที่ ๔,๖ ,๗ และ ๘ ผู้นิเทศ 
๓. ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/สายอ านวยการ ผู้นิเทศ 
๔. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ผู้นิเทศ  
     (กรมอนามัย)  
๕. ผู้ที่หัวหน้าคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน ผู้นิเทศ 
๖. กองแผนงาน เลขานุการ 
คณะที่ ๒ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๔, ๕ , ๑๐ และศูนย์พัฒนาอนามัยพ้ืนที่สูง จังหวัดล าปาง 
๑. นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าคณะนิเทศ  
๒. ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ประจ าเขตบริการสุขภาพที่ ๑,๕ ,และ ๙ ผู้นิเทศ 
๓. ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/สายอ านวยการ ผู้นิเทศ 
๔. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ผู้นิเทศ  
    (กรมอนามัย)  
๕. ผู้ที่หัวหน้าคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน ผู้นิเทศ 
๖. กองแผนงาน เลขานุการ 
คณะที่ ๓ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๗, ๘ และ ๑๒ และ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันต  

    สาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าคณะนิเทศ  
๒. ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ประจ าเขตบริการสุขภาพที่ ๓, ๘ , ๑๐ และ ๑๒ ผู้นิเทศ 
๓. ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/สายอ านวยการ ผู้นิเทศ 
๔. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ผู้นิเทศ  
    (กรมอนามัย)  
๕. ผู้ที่หัวหน้าคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน ผู้นิเทศ 
๖. กองแผนงาน เลขานุการ 

/คณะที่ ๔ ... 



๑๖๗ 

 

 
 

คณะที่ ๔ : รับผิดชอบนิเทศศูนย์อนามัยที่ ๒, ๙ และ ๑๑ 
๑. นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าคณะนิเทศ  
๒. ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม ประจ าเขตบริการสุขภาพที่ ๒, ๔ และ ๑๑ ผู้นิเทศ 
๓. ผู้อ านวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/สายอ านวยการ ผู้นิเทศ 
๔. ผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
    ผู้นิเทศ (กรมอนามัย)  
๕. ผู้ที่หัวหน้าคณะนิเทศพิจารณาให้ร่วมนิเทศงาน ผู้นิเทศ 
๖. กองแผนงาน เลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. มอบนโยบายทิศทางการด าเนินงานกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรทรวงสาธารณสุข ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่กรมอนามัยรับผิดชอบ และพันธกิจของกรมอนามัย 
๓. ร่วมพิจารณาก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในด้านวิชาการ การ

บริหารจัดการ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาผลการด าเนินงาน  
๔. จัดท ารายงานผลการนิเทศงานกรมอนามัย เสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

    พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 
(นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์) 
       อธิบดีกรมอนามัย 

. 

 

 

 

 

 
 



๑๖๘ 

 

 
 

 
 

บันทึก 
  

………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

  



๑๖๙ 

 

 
 

 
 

 
 

บันทึก 
  

………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 



๑๗๐ 

 

 
 

 

 
 

 

 


