
แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน 
กระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  นายสืบพงษ์  ไชยพรรค 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 



กรอบเนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ 

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
และระบบควบคุมโรค 

พัฒนาระบบ
บริการ 

 

คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

ตรวจราชการ 
แบบบูรณาการ 

พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย 
 

ระบบบรกิาร 
ปฐมภูมิ ไม่มี

ประเด็น 
ระบบการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. โครงการอาหาร
ปลอดภัย 
2. การจัดการขยะ 

ประเด็น : 
 › กระบวนการของขวัญปีใหม่ เน้น
กลุ่มวัยสูงอายุ 
2. สตรีและเด็ก 
 › พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ที่พัฒนาการ
ล่าช้า 
3. เด็กวัยเรียน 
 › ภาวะโภชนาการ 
4. วัยรุ่น 
 › การตั้งครรภ์ไม่พร้อม & ซ้ า 
5. กลุ่มผู้สูงอาย ุ
 › พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

ประเด็น : 
DHS /ส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก 
 

ประเด็น : 
1. อาหารปลอดภัย  
- CFGT  
- ตลาดสดประเภทที่ 1 
2. การจัดการขยะ 

ประเด็น : 
อสธจ. ด าเนินงาน 

แผนบูรณาการ 15 
ด้าน +3 ยุทธศาสตร์  

นโยบายปลัด 
 4 ข้อ 

นโยบายรัฐมนตรี 
10 ข้อ 



กลไกการขับเคลื่อนการตรวจราชการของกรมอนามัย 

1. กรม & สนย. จัดท าข้อมูลรายงานผลการประเมินตาม KPI โดยระบุเวลาที่ 
   ชัดเจน เพื่อชี้เป้าหมาย ประกอบการลงตรวจในพื้นที่ 

2. กรมพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
         - ข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้อ้างอิงระดับประเทศ เขต จังหวัด 
          - ข้อมูลที่กรม เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล 
          - ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์  
          - ข้อมูลเชิงวิชาการอื่น ที่สนับสนุนผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ 

3. ทีมผู้ท าหน้าตรวจราชการกรม 
         - ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยทุกแห่ง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัย 

4. ทีมสนับสนุนการตรวจราชการจากส่วนกลาง 
          - ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการส านัก/กองวิชาการ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบ 
            ตัวชี้วัดกรม 



ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
• จัดท ารายงานผลฯ ตามแบบ ตก.1/ ตก.2/ ตก.3 

กองแผนงาน 
• รวบรวมทั้ง 12 เขต 

ส านัก/กองวิชาการเจ้าภาพตัวชี้วัดของกรม 
• สรุปผลฯ เสนอต่อ คกก. 5 คณะ 

คกก. ก ากับแผนและติดตามผลตรวจราชการ 5 คณะ 
• พิจารณา กลั่นกรอง จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กองแผนงาน 
• จัดท า

รายงานสรุป
ทั้ง 12 เขต 

อธิบดีกรมอนามัย 
• เพื่อทราบและแจ้ง

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง0 

ส านักตรวจและประเมินผล 
• จัดท ารายงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
• ด าเนินการ 

ปลัดกระทรวงฯ  
• เพื่อเห็นชอบ 

กลไกการขับเคลื่อนการตรวจราชการของกรมอนามัย 
(การรายงานผลการตรวจราชการ) 



สวสัด ี
21/01/58 5 Y.Poonpanich.All rights reserved 



   การนิเทศและตรวจราชการ2530+     2550+ 

- MCH+FP 
- น ้า+ส้วม 
- อื่นๆ     

- ให้งบประมาณ 
- ถ่ายทอด , ความรู้
เทคโนโลยี 
- นิเทศ ,ติดตาม 
- KPI น้อย 

 

-ได้รับการยอมรับ 
- ความต้องการสูง 

Content Method Result 2530+ 



- สุขภาพกลุ่มตามวัย 
- เน้น KPI 

- บทบาทผู้ตรวจ
ราชการ 
- ก้าหนดมาตรฐาน 
- ก้าหนดตัวชี วัด 
- ก้าหนด
วิธีด้าเนินการ 

- การรายงานผล, 
ขาดความน่าเชื่อถือ 
- องค์ความรู้ใหม่ๆ    
น้อย 
- จังหวัดให้ความส้าคัญ
ต่อตัว 
-ชี วัดและผู้นิเทศลดลง 

Content Method Result 2540+ 



- ก้าหนดยุทธศาสตร์
สุขภาพกลุ่มวัย 
- KPI ที่ส้าคัญ 
- ปัญหาเฉพาะเขต
สุขภาพ 

- เริ่มบูรณาการศูนย์
วิชาการ 
- ใช้ข้อมูลจากแหล่ง
อ้างอิง เช่น survey
ประเมินผลพื นที่   
 
 

- เริ่มให้ความ 
ส้าคัญข้อมูลจริง 
- ยังมีความต้อง 
การสนับสนุนจาก
ศูนย์วิชาการ 

Content Method Result 2550+ 



วัตถุประสงค์การตรวจราชการ 

กระทรวง ,กรม,เขต          ก้ากับติดตาม นโยบายและยุทธศาสตร์        

   (ผู้ตรวจ)                       และประเมินผล 

                                     เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย                    

                                     ตามก้าหนดเวลา 

เขต ,จังหวัด , อ้าเภอ        ต้องการท้างานตามนโยบาย  

   (ผู้รับตรวจ)                    ตรงเป้าหมาย  แก้ปัญหาพื นที่อย่าง 

                                     มีประสิทธิภาพ 



ผลการตรวจราชการ 

ทราบผลการด้าเนินงานที่เชื่อถือได ้

ทราบ ปัญหาอุปสรรคที่แท้จริง 

ได้รับ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ได้รับ ค้าแนะน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน 

ทั ง Quantity & Quality 
 

 

(ตรงความต้องการของผู้ตรวจและผู้รับตรวจ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์) 



กรม   

 

ก าหนด Policy (Evidence Based )  ส้านัก
KM, ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

Specialist  ส านักต่างๆ สร้าง Health Knowledge  

and  Technology  

เช่ือมโยงกับศูนย์อย่างเป็นระบบ 

ส่วนกลาง 



Leader   ต้องน้าพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
(Professional)  

ศูนย์เขต   



     นักวิชาการ    

Professional   

 - Professional  Specialist  

          Generalist  

 - Teamwork  - Discussion & Conclusion 

- KM + Research Mind  

- Proactive   



TODAY’S  EVIDENCE 
TOMORROW’S   AGENDA 

Thank  you 



การบูรณาการยุทธศาสตร์  
การพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

วันที่ 15  มกราคม 2558 
              



กรอบแนวคิดแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 
เป้าหมาย
กระทรวง 

ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

9. แผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ (5 กลุ่มวัย) 

ตัวช้ีวัด
กระทรวง 

1. อัตราสว่นมารดาตาย ไมเ่กิน 15 ตอ่การเกิดมชีีพแสนคน 
3. เด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี มภีาวะเร่ิมอว้นและอว้น ไมเ่กินร้อยละ 10 
5.    อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ไมเ่กิน 50 ตอ่ ประชากรหญงิ

อายุ 15-19 ปีพันคน  
7. อัตราป่วยรายใหมจ่ากโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลง 
9.    ผู้สูงอายุกลุ่มท่ีต้องพึ่งพงิในการด าเนินกิจวตัรประจ าวันพื้นฐาน 
       ไมเ่กินร้อยละ 15 

2.   เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. อัตราการเสียชวีติจากการจมน้ า ของเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ปี  
        ไมเ่กิน 6.5 ตอ่ประชากรเด็กอายุต่ ากวา่ 15 ปี แสนคน 
6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นประชากรอายุ 15-19 ปี  
      (ไมเ่พิ่มขึ้นจากผลการส ารวจป ี2557) 
8.    อัตราตายจากอุบัตเิหตุทางถนนไมเ่กิน 16 ตอ่ประชากร  แสนคน  
10.  คนพกิารเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

แผนพัฒนาสุขภาพ 
กลุ่มสตรตีั้งครรภ์ 
และเด็กปฐมวัย 

แผนพัฒนาสุขภาพ           
กลุ่มเด็กวัยเรยีน 

แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
วัยรุ่น  

แผนพัฒนาสุขภาพ                
กลุ่มวัยท างาน 

แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ผลผลิต 

กรมอนามัย กรมการพแทย/์
สป 
1.หญิงต้ังครรภท่ี์มีความเสี่ยง
ได้รับการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กรมอนามัย/สบส 
 
1.เด็กวัยเรียนได้รับบริการ
สุขภาพพืน้ฐาน 

กรมสุขภาพจิต /กรมอนามัย 
 

1.เด็กวัยรุ่น มทัีกษะชีวิต และ
มคีวามเข้าใจทางด้าน
เพศศกึษา  

 
 

กรมควบคุมโรค/กรมอนามัย/ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ /
กรมสุขภาพจิต/  
 
 1.ประชาชนในวัยท างานมี
พฤตกิรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
และลดปัจจัยเสยีงตอ่โรคไม่
ตดิตอ่ และอุบัตเิหต ุ

กรมอนามัย /กรมสุขภาพจิต/
กรมแพทย ์
 
1.ผู้สูงอายุได้รับการสง่เสริม 
สุขภาพ ท้ังร่างกายและจิตใจ 

กรมการพแทย/์กรมอนามัย 
2.การตรวจคัดกรองความ
ผิดปกติในเด็กแรกเกดิ 

กรมสุขภาพจิต  
 
2.เด็กวัยเรียนม ีพัฒนาการทาง

สตปัิญญาและอารมณ ์
ระดับมาตรฐาน 

กรมควบคุมโรค 
 
 2.จังหวัดมกีารบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ทัง้ใน
และรอบสถานศกึษา 

กรมควบคุมโรค 
 
2 ประชาชนได้รับการประเมิน
และจัดการเพื่อลดโรคหัวใจและ
หลอดเลอืด  

กรมการแพทย ์
 
2.คนพกิารทางการเคลื่อนไหว
ได้รับการสง่เสริมให้เข้าถึง
บริการสุขภาพ 
 

กรมอนามัย/กรมสุขภาพจิต/
กรมการพแมย ์
 
  3.เด็กได้รับการตรวจ

พัฒนาการ และไดรั้บการ
ดูแลท่ีเหมาะสม 



แผนการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย 

1. สถานการณ์/ ปัญหา (GAP) 

1. อัตราส่วนมารดาตายสูง 36.7ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (WHO,2013) 

2. เด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย ร้อยละ 27.5  (ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2557) 

3. ศูนย์เด็กเล็กมีคุณภาพลดลง ร้อยละ 60.4 (ส านักส่งเสริมสขุภาพ,2557) 

4. พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยขาดความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็กที่
ถูกต้องเหมาะสม (ลัดดา เหมาะสุวรรณ,2554) 

 



สภาพปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระบบบริการและการ
เข้าถึงบริการ 

ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

1. ความครบถ้วนบริการ 
   มาตรฐาน ANC(16.7% )  
  WCC(11% ) 
2. ความรู้ ทักษะบริการของ  
  เจ้าหน้าที่ ฯ เช่น การจัดการ 
  ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์  
  หญิงคลอด คัดกรองพัฒนาการ 
  เด็ก การให้ความรู้  ทักษะ หญิง 
  ตั้งครรภ็สามี พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
  ยังไม่ได้มาตรฐาน รร.พ่อ แม่ 
3. เข้าถึงบริการ  Early ANC  
 (53.7 %) รับยาไอโอดีน (95%)  
  เยี่ยมหลังคลอด (68%) ตรวจ 
  พัฒนาการเด็ก  (72.8%) 

1.ความรู้  ทักษะ  พฤติกรรมการ 
  ดูแลสุขภาพตนเอง และการเลี้ยง 
  ดูเด็กยังน้อย 
2. ความจ าเป็นด้านเศรฐกิจรายได้ 
   มีมากกว่าความตระหนักต่อ 
   สุขภาพแม่และทารกในครรภ์  
   เด็กปฐมวัย 
3. แม่วัยรุ่น การคิด ความยับย้ัง 
  และความเชื่อมโยงผลกระทบต่อ 
  การกระท าที่ตามมาน้อย 
4.การเป็นต้นแบบ พ่อ แม่คุณภาพ
เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ น้อยลง 
 5.สถาบันครอบครัวอ่อนแอลง 

1.ความร่วมมือ ใส่ใจต่อสุขภาพ 
  แม่และเด็กมากข้ึน 
2. ทุนสังคม จิตอาสามีมาก พร้อม 
   ให้การสนับสนุน  ร่วมมือ 
3. ขาดการจัดการเชิงระบบ การ 
   ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
4. ขาดการประเมินผลงาน และ 
   คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น 
   เพื่อปรับแผนการด าเนินงาน 
5. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (61%) 
5. การบูรณาการงานเพื่อการ 
   พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 
   ระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ภาค 
    ประชาสังคมมากขึ้น 
 



สถานการณ์ระบบบริการคุณภาพ 

    แหล่งข้อมูล : ศูนย์อนามัยที ่1-12  
    หมายเหตุ : เขต 10 ประเมินโดยมาตรฐานชุดปรับปรุงปี 2557 และทีมศูนย์อนามัยเป็นผู้ประมิน) 

ร้อยละ 



สถานการณ์ที่ส าคัญ 
        อัตราส่วนการตายมารดาต่อแสนการเกิดมีชีพ  ปี 2557 
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ค่าเป้าหมาย 15ต่อแสนเกิดมีชีพ 

แหล่งข้อมูล: ศูนย์อนามัยที่ 1-12  



2542
2547 2550

2553
2557

พั ฒนาการปกติ

พั ฒนาการล่ าช้ า

28.3 28 32.3 29.8 28.5

71.7 72.0
67.7 70.3 72.5

0

20

40

60

80

แหลง่ทีม่า  : ส านกัสง่เสรมิสขุภาพ  กรมอนามยั 

            พัฒนาการเดก็แรกเกิด – 5ปี วัดโดยเคร่ืองมือ Denver II  
                         พ.ศ. 2542,2547,2550 ,2553,2557 

รอ้ยละ 

พ.ศ. 



เหตุผลจ าเป็น: สร้างคน สร้างชาติ 
        เด็กแรกเกิด -5 ปีเป็นวัยพึงพิงต้องการผู้เลี้ยงดูเพื่อสร้างความม่ันคง 
        ทางจิตใจ   สร้างตัวตนและคุณค่า  สร้างความคิดสร้างสรรค์แก่เด็ก 
        ใน 2 ปีแรก สมองเจริญเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด (นิตยา คชภักดี,2553)  
        การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นการให้ความรัก ความผูกพัน(Bowlby,1969 )  
        หล่อหลอมบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาเมื่อเติบโต (โสภา ชูพิกุลชัย ชปิลมันน์,2547) 
        และสร้างเซลสมองและเชาว์ปัญญาของลูก(Ange NK และคณะ,2000) 
         , Quinn PJ และคณะ (2001) อีกทั้งเป็นการกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  
        ท าให้ใยประสาทแข็งแรงและเพิ่มจ านวนมากขึ้นเด็กเรียนรู้เร็ว พบว่า  
        90 %ใยประสาทเกิดขึ้นหลังคลอด  (กมลพรรณ   ชีวพันธุศรี, 2547)  
        ข้อแนะน าของ WHO&UNICEF ทารกควรกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและ 
        กินควบคู่อาหารตามวัยจนอายุลูก 2  ปีหรือมากว่า(WHO&UNICEF,2003) 
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อสติปัญญาและพัฒนาการเด็ก คือ การเลี้ยงดู   การศึกษา 
       รายได้ครอบครัว   (ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ,2546) 
       ร้อยละ 72.5 เด็ก0-5ปี มีพัฒนาการสมวัย (ส านักส่งเสริมสุขภาพ,2557) 
 

   



       กรอบแนวทางกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 2558 

 
1. เสนอ พรบ. Milk code เข้าครม./จัดท าประชาพิจารณ ์
2. อบรม / เฝ้าระวังการละเมิด Milk code (เขต จังหวัด) 
3. ปกป้อง ส่งเสริม สนันสนุนการเลี้ยงลกูดว้ยนมแม่ 
 

1. บูรณาการมาตรฐาน/ 
   พัฒนาผู้ประเมิน/ 
   รับรองมาตรฐาน 
   ANC,LR,WCC 
2. พัฒนา ผลิตและ 
   สนับสนุนคู่มือต่างๆ 
   หลักสูตรและวิทยากร 
3. พัฒนาความรู้ ฝึกทักษะ 
   เป็นวิทยากรระดับเขต 
4. พัฒนารูแบบ เทคโนโลยี 
5. M&E และสื่อสารสังคม 

 
1. พัฒนาศักยภาพวิทยากร 
กระบวนการจัดท าแผน 
พัฒนาเด็กองค์รวม และ
วิทยากรอบรมครูพี่เลี้ยงเด็ก 
2. พัฒนา หลักสูตร คู่มือ
อบรมพี่เลี้ยงเด็ก/รร.พ่อแม/่
มาตรฐานศูนย์เด็กฯ  
3. ประเมินมาตรฐาน 
ศูนย์เด็กฯ และต าบลนมแม่ 
4. พัฒนารูปแบบ เทคโนโลยี 
5. M&E และสื่อสารสังคม 
 

กรม สจ. 20.0 ลบ./ กรม คร. 252.8000 ลบ./ กรมอนามัย 6.0 ลบ./ กรมการแพทย์  8.8952ลบ./  สป.สบรส. 62.3843 ลบ. 

 
ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

โดยใช้งบฯจัดสรรจาก สบรส.สป.) 

1. อบรมความรู้ ทักษะครู 
    พี่เลี้ยงเด็ก และผู้บริหาร 
2. จัดโรงเรียนพ่อ แม่ ปู่ย่า 
    ตายายในชุมชน และ 
    ศูนย์เด็กเล็ก  
3. จนท.สธ.ประเมินพัฒนาการ  
    เด็กในศูนย์เด็กฯ และ 
    ส่งต่อเด็กล่าช้าทุกคน 

 

 
ข้อเสนอเพ่ือเตรียมความพร้อม 

จัดบริการคุณภาพ 
(โดยใช้งบฯ จัดสรรจาก สบรส.สป.) 

1. ควรมีการประชุม MCH board  
  2. อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
     ประจ ารพ.สต.(หลักสูตร วิทยากร 
     จากศูนย์ฯวิชาการเขต 
 3. จัดอบรมความรู้ ทักษะ ANC,LR,     
    WCCคุณภาพ & ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  
4.  จัดระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงและ 
    เด็กพัฒนาการล่าช้า 
5. สืบสวนการตายมารดาและประชุมแก้ไข 

 

ผลลัพธ์ 
วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศศึกษา / 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ผลลัพธ์ 
ลดการตายมารดา  

ผลลัพธ์ 
เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 

ANC&LR&WCC
คุณภาพ/หญิงตั้ง 
ครรภ์เสี่ยงและเด็ก
พัฒนาการล่าช้า   
ได้รับการแก้ไข 

ต าบลพัฒนาการ 
เด็กดีเริ่มที่นมแม่ 
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
Parenting skills  

 
พรบ.ควบคุมการ 

สื่อสารการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

         3. ผลักดัน 
     พรบ.Milk code  
   และส่งเสริม สนับสนุน 
ปกป้องให้เด็กได้กนินมแม่ 
ที่เป็นรูปธรรม (10.8947 ลบ.) 

 

1.MCH board เขต/
จังหวัดมีกลไกเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหา
สุขภาพแม่และเด็ก 
(236.4300ลบ.) 

     2.DHS มีแผนแก้ปัญหา  
  MCH ที่ชัดเจนและมี  
  แนวทางพัฒนาบริการ   
   ANC,LR ,WCC และศูนย์  
      เด็กเล็กคุณภาพ 

 (100.1883 ลบ.) 



1.กลไกการบริหารจัดการของ MCHboard 
ระดับ เขต/ จังหวัดและความรู้ ทักษะ
ทีมประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

2  DHS มีแผนแก้ปัญหาMCH ที่ชัดเจนและ
มีแนวทางในการพัฒนาระบบบริการให้
มีคุณภาพทั้ง ANC&LR&WCCและศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพ 

 

 3.  สร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อ 
     ปกป้องสุขภาพและลดความเสี่ยง 
     ต่อการเจ็บป่วย เพื่อเด็กเติบโต  ม ี
     พัฒนาการสมวัย 

   High Risk Preg.ทุกรายได้รับการดแูลโดยสตูิแพทย์ 
   เด็ก 0-5ปี ที่สงสัยพัฒนาการลา่ช้า ได้รับการแก้ไขพัฒนา 
    อย่างเป็นระบบ 
   หญิงตั้งครรภ์และแม่-เด็กไดร้ับบรกิารอย่างเท่าเทียมทั่วถงึ 
   หน่วยบริการฯมีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
KPI ระดับกระทรวง ( ส ารวจ) 
1 .อัตราส่วนการตายมารดา 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  
2. อัตราเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 
KPI ระดับเขตสุขภาพ (ทีมประเมินศูนย์ฯ) 
1 MCH board ระดับเขต/จังหวัดมีกลไกเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพแม่และเด็ก ร้อยละ 100 
2. ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพร้อยละ 60 
KPI ระดับจังหวัด   (43 แฟ้ม)                          

1.หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 
2.เด็กแรกเกิด - ต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่ ร้อยละ 50.  
3.เด็กอายุ18 ,30 เดือนประเมินพัฒนาการร้อยละ 100 
  

บรูณาการเพิ่มศักยภาพแม่และเดก็ปฐมวัยอย่างองค์รวม 

   มาตรการ    เป้าหมาย/  KPI 



KPI :     1.อัตราส่วนการตายมารดาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
               2. เดก็ 0-5ปีมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

เป้าหมายบรกิาร : ลดอตัราการตายมารดา เด็กปฐมวยัมพีฒันาการสมวยั 

กรมอนามยั กรมสขุภาพจติ กรมการแพทย ์
ผลผลิต : 
1.หญิงตัง้ครรภ์ที่ มีความเส่ียงได้รับการจัดการช่วยเหลือที่ มี
ประสิทธิภาพ  
2.เดก็อายุ 18,30เดือน ได้รับการตรวจพัฒนาการและการเลีย้ง
ดูท่ีเหมาะสม  

ผลผลิต 
1.ทารกแรกเกิดที่ มีความเส่ียงได้รับการ
ขึน้ทะเบียนและติดตาม แก้ไขพัฒนาการ
(เด้กคลอดก่อนก าหนด ทารกแรกเกิด
น า้หนักน้อย ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน) 
2.เด็กอายุ 18,30เดือนที่พัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้นและแก้ไขพัฒนาการ 
 

ผลผลิต  
1.หญิงคลอดที่ มีความเส่ียงได้รับการ
ช่วยเหลือเพื่อลดการเสียชีวิตจากการ
ตัง้ครรภ์และการคลอด 
2.เด็กแรกเกิดได้รับการคัดกรองความ
ผิดปกติความพิการแต่ก าเนิด และการ
ดูแลช่วยเหลือ 

ยุทธศาสตร์ : 
1.สร้างกลไกการบริหารจัดการและการจัดการความเส่ียงใน
หญิงตัง้ครรภ์ หญิงคลอดอย่างเป็นระบบ 
2.จัดระบบเฝ้าระวัง  ส่งเสริมพัฒนาการและส่งตอเดก็ที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการแก้ไขพัฒนาการอย่างครอบคลุม 
3.พัฒนาและผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อการปกป้องและ
ลดความเส่ียงต่อสุขภาพแม่และเดก็ 

ยุทธศาสตร์ 
1.พัฒนาและส ร้ า งร ะบบการแ ก้ ไ ข
พัฒนาการเด็กล่าช้าในสถานบริการฯ
ระดับแม่ข่าย 
2.พัฒนาความรู้ ทักษะพยาบาลเช่ียวชาญ
จิตเวชในสถานบริการฯระดับแม่ข่าย 

ยุทธศาสตร์  
 1.สร้างศูนย์การตดิตามทารกแรกเกิด
ที่มีภาวะพร่องธ ยรอยด์ฮอร์โมนและ
ความพกิารแต่ก าเนิด 
2.พัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล
เพื่อการเฝ้าระวังการคลอดและคัด
กรองทารกแรกเดกิ 

มาตรการ :  
 1.  พัฒนาระบบบริการเพื่อให้หญิงตัง้ครรภ์และหญิงคลอด
เส่ียงได้รับการจัดการ ดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภา 
 2.  เฝ้าระวัง  ส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งตอเด็กที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการแก้ไขพัฒนาการอย่างเป็นระบบ 
 3. ขับเคล่ือนกฎหมายเพื่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่ เก่ียวข้อง พ.ศ
..... 

มาตรการ 
1.พัฒนาระบบบริการและบุคคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไข
พัฒนาการเดก็ที่ล่าช้า 
 

มาตรการ :  
1. พัฒนาระบบการติดตาม และ
ประเมินผล ในระดับพืน้ท่ี 
 



1.โครงการสร้างมาตรการทางกฎหมาย ปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  - ยกร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยข้องเสนอ 
    คณะรัฐมนตรี (ยกร่างพ.ร.บ.เรียบร้อยแล้ว เสนอเรื่องให้ รมตฦลงนามเสนอคณะรัฐมนตรี) 
  - การจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บควบคุมการส่งเสริมการตลาดฯ (ด าเนินการแล้ซ) 
  - การประชุมคณะท างานยกร่างพ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดน (ประชุม จ านวน ๑๕ ครั้ง) 
  - การประชุมวางระบบการเฝ้าระวังพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดระดับเขต จังหวัด (งบฯUNICEF กพ.๕๘) 
 1. ระบบการป้องกันและควบคุมภาวะดาวน์ซิลโดรม ( อยู่ระหว่างด าเนินการ/ประชุมคณะท างานฯ ๑ ครั้ง) 
 2. คูมือ โปรแกรมประเมินมาตรฐาน และทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ (เสร็จแล้ว) 
 3. รูปแบบการจัดบริการคลินิกพัฒนาการเด็กดีในสถานบริการฯและชุมชน (เสร็จแล้ว  ๔ รูปแบบ) 
 4. ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย (ก าลังเก็บข้อมูล เสร็จ กย.๕๘)  
5. ระบบการมีส่วนร่วมชุมชน ท้องถิ่นต่อการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม (ก าลังเก็บข้อมูล  เสร็จ  กย.๕๘ ) 
 
1. ส ารวจการตายมารดาไทย (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล) 
2. ส ารวจพัฒนาการและการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล กทม.)  
 
1. อบรมทีมวิทยากรประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กแบบบูรณาการ ( ๑๕-๑๖ มค.๕๘) 
2. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ ๗  “MCH board กลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็ก” 
   (๒๘-๒๙ มค.๕๘) 
3. อบรมปฏิบติการทีมวิทยากรกระบวนการพัฒนาเด็กองค์รวมโดยชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม (มีค.๕๘) 
 

1. ประเมินและรับรองมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก /ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ /ต าบลนมแม่ฯ (ก าลังด าเนินการ) 
2. นิเทศงานเฉพาะกิจ/ตรวจราชการ (ด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย กรมอนามัยในวงเงนิ 6 ล้าน 

   ภารกิจกรมฯ   สิ่งสนับสนุน (Download ท่ี www.anamai.moph.go.th) 

 1. National lead 
 

 
2. Model   
   Development 
 
3. Surveillance  
 

4. Technology  
    Transfer 
5. M&E  



บูรณาการองค์ความรู้กรมวิชาการ:พัฒนาระบบบริการ ANC&LR&WCC 
ให้มีคุณภาพพร้อมสร้างช่องทางเข้าถึงบริการแก่กลุ่มเสี่ยง 

กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สบ.รส.สป. สปสช. 

1. สร้างการเข้าถึงบริการฯ  
• ผลักดันนโยบายเปิดคลินิก

บริการANC&WCC ทุก
สัปดาห์ 

• จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ ที่
ในชุมชน/ที่ท างาน 

2. ประชาสัมพันธ์ให้หญิง
ตั้งครรภ์ฝากท้องเร็วและมา
เป็นคู่ 

3.  พัฒนาบบบริการ ANC&LR 
&WCCใหไ้ด้มาตรฐาน 
• ประเมินและรับรอง

มาตรฐาน 
4. ฝึกทักษะทีมงาน “มืออาชีพ”

ทีมประเมินมาตรฐาน ทีม
วิทยากร 

5. M&E  ส ารวจการตายมารดา  
ส ารวจพัฒนาการเด็กอายุ 
18,30 เดือน 

6. Model development  
• ระบบบริการ ป้องกัน และ

ควบคุมภาวะดาวน์ 
• ระบบเฝ้าระวังการตายของ

มารดาจากการตั้งครรภ์และ
การคลอด 

• คลินิกอัญฉริยะ 
 

1. ข้อแนะน าการป้องกัน
ความเครียด การเสพสุรา 
บุหรี่  ในหญิงตั้งครรภ์ 

2. พัฒนาคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็กที่มีปัญหาใน
โรงพยาบาลชุมชน 

3. พัฒนาความรู้ ทักษะแก้ไข
พัฒนาการเด็กล่าช้า จัดท า
สื่อ คู่มือ เพื่อการด าเนินงาน
ของบุคคลากร 

4. ร่วมเป็นทีมวิทยากรและ       
ทีมประเมินมาตรฐานฯ 
 
 

พัฒนาความรู้ ทักษะบุคคลากร 
1. ประชุมเวชศาสตร์การคลอด

มาตรฐาน 
2. ประชุมทบทวนการประเมิน

การคลอดและดูมารดา
เสียชีวิตจากการคลอด 

3. ประชุมองค์ความรู้การคลอด
มาตรฐาน 

4. ร่วมเป็นทีมวิทยากรและทีม
ประเมินมาตรฐานฯ 

1. ร่วมขับเคลื่อนลดอัตรา      
การถ่ายทอดเชื้อ HIV          
จากแม่สู่ลูก 

2. ร่วมเป็นทีมวิทยากรและ    
ทีมประเมินมาตรฐานฯ 

3. ระบบเฝ้าระวัง EPI 
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
5. ร่วมเป็นทีมวิทยากรและ

ประเมินมาตรฐาน 
 

 
 

• สนับสนุนงบประมาณเขต
บริการและจังหวัดในการ
จัดระบบบริการคุณภาพ 
การพัฒนาความรู้ ทักษะ
บุคคลากรฯ 

• งบประมาณในการบริการ
ระดับบุคคล ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ กลุ่มแม่และเด็ก 



       โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

       หมายถึง โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์    
คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง 5 ป ี โดยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ
บริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ - ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด  ลูกได้รับนมแม่
และการเลี้ยงดูด้วยความรัก และความอบอุ่น  ส่งผลให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัยเพื่อเป็นรากฐานชีวิตอันมั่นคงของประเทศชาติ 



 

เข้าถึงบริการ Early ANC 
 

  

Risk Identification 
 

 

Risk management 
 

 
-  เปิดบริการ ANC อย่างน้อยสัปดาห์ 
   ละ 2-3 ครั้งเพื่อสร้างโอกาสเข้าฝากท้องเร็ว 
- หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงส่งต่อไปรพ.ทันทีพบสูติ 
  แพทย์  
- เพิ่มการเข้าถึงบริการกลุ่มเฉพาะ โดยจัดหน่วย 
  ฝากท้องเคลื่อนที่ ในโรงงานฯ พื้นที่ถิ่นกันดาร 
  ห่างไกล 
- เยี่ยมที่บ้านหรือที่ท างาน   
    

- ตรวจประเมินความเสี่ยงและดูแล 
  ตามกระบวนการ ANCคุณภาพ 
- ให้ความรู้ ฝึกทักษะ ทัวร์ห้องคลอด 

- หญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ดูแล 
  รายบุคคล 
- Mappingสูติแพทย์และ  
  จัดโซนรับการส่งต่อ 
- หญิงตั้งครรภ์เสี่ยงนอน 
   รอคลอด 

 ปัจจัยความส าเร็จระบบบริการ ANC ให้ได้มาตรฐาน 

สสจ./หน่วยบริการ: MCH board 

                             เขตสุขภาพ  
 1.  ความรู้ ทักษะบริการ ANC&LR คุณภาพโดยใช้หลักสูตร 
     การดูแลสตรีตั้งครภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าWHO  ใช้ 
     คู่มือ วิทยากรจากกรมฯ 
 2  ขับเคลื่อนงานโดย  MCH board ระดับเขต  จัดระบบ 
    เครือข่ายเพื่อการแชร์ด้านบุคคลากร แลกเปลี่ยนประสบ 
     การ การจัดการปัญหา 
 4. สร้างแรงจูงใจ ประกวดและให้รางวัล MCH board ระดับเขต 

                           กรมฯ/ศูนย์วิชาการ 
1.บริหารจัดการวิชาการสนับสนุนเขตบริการฯและจังหวัด เป็นมือ 
  อาชีพด้านวิทยากร  การประเมินมาตรฐานบริการฯ  การสื่อสาร  
   การวิจัย 
2. เฝ้าระวัง สนับสนุนให้ระบบบริการฯ มีคุณภาพ สถานะสุขภาพ 
   โดยประเมิน & รับรอง  จัดเวทียกย่องและประกาศเกียรติคุณ 
3. Model development บูรณาการความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา  
   รูปแบบ  มาตรฐาน  หลักสูตร คู่มือ สื่อ สนับสนุน เขต จังหวัด  
4. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยรีเพื่อเป็นรุปแบบ ชุดสาธิตบริการ 
     และบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 



                                          บริการครบถ้วน 
ตามขั้นตอนการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 1อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากัน 12 สัปดาห ์

ตรวจครรภ์ครั้งที่ 1 

(1) ลงทะเบียน ซักประวัติ 

(2) ประเมินสุขภาพร่างกายทั่วไป/ตรวจครรภ ์

(3) ให้สุขศึกษาครั้งท่ี 1 (รายกลุ่ม) 

(4) ให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือด 

(5) ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

(6) ให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด 

(7) Classifying form 

(9) สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน และการให้ยา 

(10) ให้ค าแนะน ารายบุคคล นัดหมายครั้งต่อไป 

(8) ส่งต่อเพื่อการรักษา 

หมายเหตุ 
1.หญิงตั้ งครรภ์ทุกราย ต้องมีสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กประจ า ตั้งแต่ครั้งแรกที่มา
ฝากครรภ์ และน ามารับบริการทุกครั้งตลอดจน
หลังคลอด 
2.กรณีที่ผู้รับบริการมาฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่อ
อายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน ให้พิจารณา
ขั้นตอนและรายละเอียดกิจกรรมของการตรวจ
ครรภ์ครั้งที่ 1 และ 2 ร่วมกัน 

จัดท าโดย นางจินตนา   พัฒนพงศ์ธร 



Eary  ANC12 wks               

3. ล ื  ถ    ฝ่  ค    ์ล คล     

Blood  Exam Thal/AIDS   

 

Parent  school 
Dental 

Pink  book 

Urine  Exam 

Follow  up 



สนับสนุน 
จัดบริการคุณภาพ 

     กรมอนามัย : 

• วางระบบเฝ้าระวังเด็ก
ปกติและการส่งต่อเด็ก
ล่าช้าทุกคน 

•  ความรู้  ทักษะ  พ่อ แม่ 
บุคลากรฯ ครูพี่เลี้ยงเด็ก 

• ประเมิน รับรอง ให้ระบบ
บริการWCC ศูนย์เด็กเล็ก           
มีมาตรฐาน 

• Model development 
• ขับเคลื่อนมาตรการทาง

กฎหมายปกป้องสุขภาพ
แม่และเด็ก 

• สื่อสารสังคม  
 

    กรมสุขภาพจิต : 

• วางระบบให้เด็ก
พัฒนาการล่าช้าได้รับการ
แก้ไขพัฒนาการสู่ปกติ 

• พัฒนาคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็กล่าช้า
แนวทาง คู่มือกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก 

•  อบรมพยาบาล
เชี่ยวชาญจิตเวช รพช. 

• ประชุมวิชาการนานาชาติ 
• ทีมประเมินมาตรฐานและ

ทีมวิทยากรแม่และเด็ก 
 

 

   กรมการแพทย์ : 

• วางระบบการตรวจคัด
กรองทารกแรกเกิด  

   ตรวจร่างกายพิเศษ  
• พัฒนาความรู้ทักษะ

แพทย์ กุมารแพทย์ 
   การรักษาพัฒนาการและ 
   แก้ไขพฤติกรรมผิดปกติ 
• อบรมพยาบาลเชี่ยวชาญ 

(4 เดือน) แก้ไข
พัฒนาการและพฤติกรรม
ผิดปกติ 

• ทีมประเมินมาตรฐานและ
ทีมวิทยากรแม่และเด็ก 
 

 

กรมควบคุมโรค 

• เฝ้าระวังการ.สรา้งเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคและป้องกัน
โรคติดต่อในWCC และ
ศูนย์เด็กเล็ก 

• ทีมประเมินมาตรฐานและ
ทีมวิทยากรแม่และเด็ก 

 

สบรส.สป. 

• สนับสนุนงบประมาณ    
แก่เขตสุขภาพ/จังหวัด 
จัดท าแผนพัฒนาเด็ก
สมวัยอย่างองค์รวม 

•  ก ากับ ติดตาม ประเมิน 

 
สปสช 

 • สนับสนุน
งบประมาณ
บริการระดับ
บุคคลตามชุดสิทธิ
ประโยชน์  

บูรณาการกรมวิชาการเพื่อพัฒนาการเด็กสมวัย 
เฝ้าระวังอย่างครอบคลมุ  คัดกรองและกระตุ้นเด็กล่าช้า
พร้อมเสริมภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็กอย่างรอบด้าน 



ปัจจัยความส าเร็จวางระบบเฝา้ระวังพัฒนาการ และแก้ไขพัฒนาการอย่างรอบด้าน 

จัดระบบบริการ คุณภาพและ
Early detection 

ความรู้ ทักษะพ่อแม ่
โดยใช้สมุดสีชมพ ู

ลงมือท า ฝึกทักษะ 

ปรับพฤติกรรมเลี้ยงลูก 

 
ประเมินพัฒนาการ 
เด็กอาย1ุ8,30 เดือน 
ทุกคนอย่างละเอียด 

 

ปกติ ดูแลตาม WCC, 
ศพด. คุณภาพ เน้นฝึก
ทักษะ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู

ดูแลต่อที่บ้าน 

ผิดปกติ แก้ไขเบื้องต้น
โดยนักส่งเสริม

พัฒนาการ/ สร้าง
เครือข่ายส่งต่อแพทย์ 

                  เขตสุขภาพ  
 1. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะบริการ WCCและศูนย์เด็ก 
    เล็กคุณภาพให้แก่ รพ.สต. และครูพี่เลี้ยงเด็ก 
 2. ส่งต่อเด็กล่าช้าไปยัง รพช. แก้ไขพัฒนาการ 
 3. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
 4. ขับเคลื่อนงานโดย  MCH board ระดับเขต 
    จัดระบบเครือข่าย เพื่อการแชร์ด้านบุคคลากร 
    แลกเปลี่ยนประสบการ การจัดการปัญหา 
 5. จัดท าแผนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาพัฒนาการ 
    เด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ 
    ท้องถ่ิน ชุมชน ประชาสังคม 

 

                      
                      บทบาทศูนย์ฯและกรมวิชาการ 
1. สร้างทีมงานเป็นมืออาชีพ ด้านวิทยากร  การประเมินมาตรฐาน บริการฯ  การสื่อสาร  วิจัย 
2. เฝ้าระวัง สนับสนุนให้ระบบบริการฯมีคุณภาพโดย ประเมิน &รับรอง  จัดเวทียกย่องและ 
   ประกาศเกียรติคุณ 
3. Model development บูรณาการความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนา รูปแบบ  มาตรฐาน  
   หลักสูตร คู่มือ สื่อ สนับสนุน เขต จังหวัด  
4. พัฒนาความรู้ ทักษะของบุคคลากรให้สามารถบริการและบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนากฎหมายเพ่ือการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเยงลูกด้วยนมแม่ 
 

บทบาทสสจ./หน่วยบริการ : 
  เพ่ิมวนับริการ  2  ครัง้/เดือน 



มาตรฐานบรกิาร
คลนิกิ WCC 
คณุภาพ 

** การประเมนิ 
ภาวะโภชนาการ  

** การประเมนิเสน้ 
รอบศรษีะ 

** รบัวคัซนี 

การประเมนิ 
พฒันาการ 

การซกัประวตั ิ
(นมแม ่วคัซนี) 

การจา่ยยาวติามนิ 
เสรมิธาตเุหล็ก  

การตรวจรา่งกาย 
(ชอ่งปาก ฟนั) 

การใหค้ าแนะน า 
ลว่งหนา้ 

การตรวจพเิศษ โรงเรยีนพอ่แม ่

จัดท าโดย นางจินตนา   พัฒนพงศ์ธร 



ลงทะเบียน/ซักประวัต ิ

● ประเมินการเจริญเติบโต โดยชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ
ลงบันทึกการเจริญเติบโต แปลผล แนะน า 

● วัดความดันโลหิต (อายุ 4 ป)ี 

ประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม ประเมินคัดกรองโรคออทิซึม 
แปลผล แจ้งผลพร้อมแนะน าการส่งเสริมพัฒนาการ 

ให้ค าแนะน าล่วงหน้า 
1. โภชนาการและอาหารตามวัย/นมแม ่
2. พัฒนาการตามวัย การเล่นและการส่งเสริมพัฒนาการ 
3. อุบัติเหตุตามวัย 

ตรวจร่างกายทั่วไป 
1. ตรวจร่างกายทุกระบบ, ตรวจการได้ยิน 
2. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน : เด็กอายุ 9-12 เดือน*, 2 ปี, 4 ปี 
3. ตรวจตา : อายุ 6 เดือน, 4 ปี* 
4. Hb/Hct/CBC : อายุ 6-12 เดือน 
5. UA : อายุ 4 ปี 
6. จ่ายยาเสริมธาตุเหล็ก : อายุ 6 เดือน – 3 ปี 

พบแพทย์/พยาบาล นัดคลินิกนมแม่** ส่งต่อกรณีผิดปกติ 

● รับวัคซีน 
● ให้ค าแนะน า 
● สังเกตอาการนาน 30 นาที 
● นัดหมายคร้ังต่อไป 

ปกติ ผิดปกติ 

นัด 1 เดือน ประเมินซ้ า 

สงสัยล่าช้า 

ส่งต่อแพทย์ตรวจ ประเมิน 
กระตุ้นพัฒนาการ** 

กลับบ้าน 

ขั้นตอน
จัดบริการ
WCCคุณภาพ 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานคลินิก WCC คุณภาพ 

(ศิริกุล  อิศรานุรักษ,์2555) 

บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
 (MAN) 

นโยบาย 
 (POLICY) 

ผู้บริหาร 
 (MASTER) 

เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สถานที่ 

 (MATERIAL) 

งบประมาณ 
 (MONEY) 

การจัดการ 
 (MANAGEMENT) 

การมีส่วนร่วม 
 (PARTICIPATION) 



ตรวจวินิจฉัยซ้ า 
และให้การรักษาเพ่ิมเติม  

(เฉพาะทาง) 

ดีขึ้นหรือไม่ 

ส่งต่อกุมารแพทย์/จิตแพทย์ 

พัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ 

แก้ไขพัฒนาการโดยแพทย์ 
นัดประเมินซ้ า1เดือน (2) 

พัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ 

ประเมินพัฒนาการซ้ า (1) 

ส่งต่อรพ.แม่ข่ายทันท ี
คัดกรองซ้ าและแก้ไขพัฒนาการ 

นัดประเมินซ้ า 1 เดือน 

แนวปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี 
  เฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 

วัยแรกเกิด–5 ปี (เน้น18,30 ด.) 

ส่งเสริม 
พัฒนาการสมวัย 

ส่งเสริม 
พัฒนาการสมวัย 

ส่งกลับ รพ.สต. 
ดูแลต่อเนื่อง 

สมวัย 

ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ 
 

รพ.สต./เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 

เจ้าหน้าที่ รพ.สต 

• นักส่งเสริมพัฒนาการใน รพ. 
• ผู้ปกครอง 

นักส่งเสริมพัฒนาการใน รพ. 

นักส่งเสริมพัฒนาการใน รพ. 

หน่วยบริการสาธารณสุข 
• แพทย์ รพช. 

• กุมารแพทย์ (ถ้ามี) 

พยาบาลใน รพ. 

หน่วยบริการสาธารณสุข (รพศ./รพท.ทั่วประเทศ) 
• กุมารแพทย์ 

• จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ถ้ามี) 
• ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

หน่วยบริการสาธารณสุข (รพจ.สังกัดกรมสุขภาพจิต) 
• จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

• กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม 
• ทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

เครื่องมือการด าเนินงาน 
 

แบบคัดกรองพัฒนาการอนามัย 55 (กรมอนามัย) 

• สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
• วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55) 
• 2ก 2ล (กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต) 

• Denver II ,คู่มือประเมินและป้องกันพัฒนาการล่าช้าเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

• คู่มือกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ส าหรับผู้ปกครอง  
   (TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

Denver II,แบบประเมินและป้องกันพัฒนาการล่าช้าเด็กแรกเกิด-5 ปี  
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

• สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
• วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (อนามัย 55) 
• 2ก 2ล (กรมอนามัยและกรมสุขภาพจิต) 

คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี  
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

• ตรวจวินิจฉัย/แบบประเมินและแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติม
ตามปัญหาท่ีส่งต่อ 

• คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ)             
กรมสุขภาพจิต 

• แบบประเมินและแก้ไขปัญหาแต่ละวชิาชีพ 
• CPG รายโรค 
• คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ส าหรับบุคลากร

สาธารณสุข (TDSI : 70 ข้อ) กรมสุขภาพจิต 

ไม่สมวัย 

พัฒนาการสมวัยหรือไม ่

ไม่ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

จัดท าโดย นางจินตนา   พัฒนพงศ์ธร 



 WCC         ัฒ      ว้ย    ัย55 



 Child  Development corner  



     หมายถึง การจัดบริการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี ด้วยมาตรฐาน
ใน 10 กิจกรรม หลักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เด็ก มีการเจริญเติบโตพัฒนาการ
สมวัย คือ 

1. มีการซักประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด 
2. มีการประเมินการเจริญเติบโต ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ 
3. ประเมินความเสี่ยงของมารดา ในโรคพันธุกรรม TSH, Thal,           

ดาวน์ซินโดรม, โรคหัวใจ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
4. ประเมินความพร้อมของมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่                       

และการเลี้ยงดูลูก 
5. การคัดกรองและส่งเสริมพฒันาการเด็กด้วยอนามัย 55 พร้อมแนะน า 

สอนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย  
โดยใช้สมุดบันทึกสุขภาพ 

   WCC คุณภาพ  



6. เด็กที่พัฒนาการล่าช้า ส่งต่อและให้ประเมินโดยเครื่องมือ DenVer 
II, TDSI ฯลฯพร้อมสอนผู้ เลี้ยงดูให้กระตุ้นพัฒนาการ และนัด
ประเมินซ้ าภายใน 1 เดือน  หากภายใน 2 เดือน เด็กยังมีพัฒนาการ
ล่าช้าให้ส่งต่อเพื่อการ วินิจฉัยและรักษาโดยกุมารแพทย์/จิตแพทย ์

7. มีการตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการตามช่วงอายุ เช่น
ตรวจตา หู  

8. มีการตรวจพิเศษตามช่วงอายุ เช่น การวัดความดันโลหิต ภาวะซีด  
9. ให้วัคซีนตามช่วงอายุ และสังเกตอาการผิดปกติหลังการให้ 30 นาที 
10. ให้ความรู้ตามแนวทางโรงเรียนพ่อแม่ และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ

ในการดูแลตนเองและบุตร พร้อมบันทึกและการใช้สมุดบันทึก
สุขภาพในการดูแลตนเองและบุตรพร้อมบันทึก 

11. สัดส่วนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ 1:10-15 



เจริญเติบโต ช่องปาก  
จัดอาหาร 

พัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วง
วัยสมอง 

จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอก 

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

ศูนย์เด็กเล็ก 
คุณภาพ 

ผลลัพธ ์
1. พัฒนาการเด็ก ร้อยละ 85 
2. ส่วนสูงระดับดี รูปร่างสมส่วน 
   ร้อยละ 70 
3 .ฟันน้ านมไม่ผุร้อยละ 55 
4. เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการ 
    ส่งต่อแก้ไข ทุกคน 

 

จินตนา  พัฒนพงศ์ธร ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

สุขภาพกายใจ ความรู้บุคลากร 

การมส่ีวนร่วมผู้ปกครอง ชุมชน 

6  องค์ประกอบศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 



     หมายถึง ศูนย์เด็กเล็กที่มีกระบวนการจัดบริการที่ได้มาตรฐาน 6 ด้าน 
คือ ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตาม
ช่วงวัย ด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์ฯ สะอาดและ
ปลอดภัย ด้านการจัดอาหารมื้อหลักตามหลักโภชนาการและอาหารเสริม
ตามวัย สะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ด้านบุคลากรมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีและมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กและด้านการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบรรลุผลลัพธ์ 
4 ข้อ คือ    

1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (อนามัย55I) 
2. เด็กมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3. เด็กมีปัญหาฟันน้ านมผุไม่เกินร้อยละ 57 
4. มีการส่งต่อเด็กที่พัฒนาการไม่สมวัยเข้ารับการประเมิน และแก้ไข

พัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน 

   ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  



Parent 
education 

การสร้าง 
ความผูกพนั 

บทบาทพอ่แม ่
การสัมผสั 
พดูคุย 
จติวญิญาณ 

พฒันาการดา้นภาษา 

การเลา่เรือ่ง 

การใช้หนงัสือ 

การสร้างนิสัย 
รกัการอา่น 

ศิลปะ 

การเลน่เพือ่
ส่งเสรมิ 

พฒันาการ IQ 
EQ การเลน่ 

การเคลือ่นไหว 
ดนตร ี

อาหาร 

การเจรญิเตบิโต 

กจิวตัรระจ าวนั 

สุขอนามยั 
การป้องกนัโรค 
วคัซนี น ้าหนกั 

ส่วนสงู 
พฒันาการ 
การสังเกตความ 
ผดิปกต ิ

การดแูล 
สุขภาพ ส าคัญสุดคือ  

พ่อ แม่ 



ภาคประชาชน กระทรวง 
มหาดไทย 

กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวง 

ศึกษาธิการ กรมทรัพยาการฯ 

บทบาทภาคีที่เกี่ยวข้อง : สร้างการมีส่วนร่วมครอบครัว ชุมชน  รัฐ ประชาสังคมพื่อการพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม 

โครงการต าบลเด็กพัฒนาการดีเร่ิมที่นมแม่ 

• ก าหนด        
ความต้องการ 
“พัฒนาเด็ก” 

• ก าหนดข้อตกลง
ชาวบ้านน าสู่การ
ปฏิบัติของ.
ครอบครัว 

• ครอบครัวต้นแบบ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

• สร้างชมรมปราชญ์ 
ผู้มีจิตอาสาเป็นทุน
สังคมช่วยเหลือ
ครอบครัว 

• ร่วมลงขัน  
“กองทุนนมแม”่  

• ร่วมเป็น...ทีมงาน
จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

 

• จัดเวทีจัดท า
แผนพัฒนาต าบล/
ประชาคม/
มาตรการสังคม 

• แต่งตั้งคณะท างาน
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

• ประชุมติดตามงาน 
• สนับสนุน

งบประมาณจัดท า
กิจกรรม เช่น    
จ่ายไข่ + นม     
แก่หญิงตั้งครรภ์/ 
ให้รางวัลแก่
ครอบครัว 

• ให้งบฯ อบรม/
ปราชญ์/แกนน า
ชุมชน ฯลฯ 

• ของขวัญเด็กเกิด
ใหม ่

• จัดสถานที่
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชมรม 

• พัฒนาศูนย์เด็กให้
ได้มาตรฐาน 

 “พัฒนาโมเดลการ
พัฒนาเด็กอย่างองค์
รวม” 
• สร้างวิทยากร

กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาเด็ก 
ของต าบล 

• ให้ความรู้ปลุก
ความคิด ใช้ข้อมูล
เป็นอาวุธ “นมแม่
ไม่ใช่แค่อาหารแต่
คือรากฐานสร้าง
ชีวิตคน” 

• เป็นวิทยากร/จัดการ
อบรมความรู้      
การเลี้ยงดูเด็ก 

• ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยง
ข้องในทุกระดับ 

• เยี่ยมติดตามงาน 
• ประกาศเกียรติคุณ 

• น าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
รอยเท้าพ่อสู่การ
ปฏิบัติของ
ครอบครัว 

• สนับสนุนพันธ์ผัก 
ปลา ไก่ และ
ความรู้ เพื่อให้มี
อาหารปลอดภัย
ส าหรับครอบครัว 

• สนับสนุน
ครอบครัวปลูก 

   ทุกอย่างที่กิน 
  กินทุกอย่างที่ปลูก 
• ท าบัญชีครัวเรือน

รู้จักการออม 
• รวมกลุ่ม ชมรม

สร้างอาชีพเพ่ิม
รายได้ 

• ให้ความรู้ ทักษะ
นักเรียน ใน
โรงเรียน/ชุมชน.. 

   จัดเสียงไร้สายใน 
   ชุมชน/วิทยุชุมชน 
   รายการดีเจน้อย 
   นมแม ่
• จัดท าแผนการ

เรียนการสอนใน
โรงเรียน 

• จัดประกวดดีเจ
น้อยนมแม ่

• อนามัยใน
ครัวเรือนการ
จัดเก็บขยะ/     
น้ าบริโภค/       
วางแผนป้องกัน 
ภัยธรรมชาติ 

พัฒนาสังคมและ
ความมีน่คงของ

มนุษย์ 
• สวัสดิการแก่

ผู้สูงอาย ุ
• ฝึกอาชีพเสริมแก

กลุ่มยากไร้ 
• กิจกรรมครอบครัว

อบอุ่นอยู่กัพร้อม 
   หน้า 





สมุดบนัทึกสุขภาพแม่เดก็ 5 ภาษา 

 



โครงการ 2558 
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1. โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวมีีสุข  
       (มาตรฐานอนามยัแม่และเดก็) 
2. โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัโดยชุมชน ประชาสังคม 
       มีส่วนร่วม 
3. โครงการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็คุณภาพ 
4. โครงการสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้อง  
     ส่งเสริม สนบัสนุนการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
5.  ต าบลเดก็พฒันาการดีเร่ิมท่ีนมแม่ 



Thank You 
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แผนงาน/โครงการและกจิกรรม 5 กลุ่มวัย  
แผนพัฒนาสุขภาพ 
กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ 
และเด็กปฐมวัย 
(6 โครงการ) 

แผนพัฒนาสุขภาพ           
กลุ่มเด็กวัยเรียน 
(4 โครงการ) 

แผนพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น  
(2 โครงการ) 

แผนพัฒนาสุขภาพ                
กลุ่มวัยท างาน 
(5 โครงการ) 

แผนพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 
(4 โครงการ) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
 

โครงการ 1. การจัดบริการฝาก
ครรภ์คุณภาพ 
(งบ:105.0) 

โครงการ 2. การคัดกรองความ
ผิดปกติในเด็กแรกเกิด 
(งบ:5.0) 

โครงการ.3 คัดกรอง ส่งเสริม
พัฒนาการและการเลี้ยง
ดูท่ีเหมาะสม (งบ:34.3) 

โครงการ.4 สร้างเครือข่ายและ
พัฒนาโรงพยาบาล
ชุมชนเพื่อการช่วยเหลือ
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 
(งบ:25.6)  

โครงการ.5 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ (งบ:33.3) 

โครงการ.6 การขับเคลื่อน
มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อ ปกป้อง ส่งเสริม 
สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม ่(งบ:41.1) 

โครงการ 1.นวัตกรรมองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาทักษะ 
ความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ       
(งบ:73.6) 

โครงการ 2 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการ 
(งบ:127.98) 

โครงการ 3.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สุขภาพเด็กวัยเรียน 
(งบ:38.28) 

โครงการ 4.การพัฒนาและจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียน        (งบ:38.0) 

 

โครงการ 1.โครงการเพศคุยได้
ในครอบครัว (งบ: 31) 

โครงการ 2.โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและความ
เข้าใจเรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่น (งบ: 8) 

   
 

โครงการ 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชนผ่านต าบล
จัดการสุขภาพ          
(งบ:27.9) 

โครงการ 2. ลดพฤติกรรมเสี่ยง/ปัจจัย
เสี่ยงในสถานประกอบการ
(สถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
(งบ:23.3) 

โครงการ 3.บังคับใช้กฎหมาย ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ (งบ:15.0) 

โครงการ 4. พัฒนาศักยภาพสถาน
บริการ(DPAC, สถานบริการ
ด้านการออกก าลังกาย) 
(งบ:14.8) 

โครงการ 5. ส่งเสริมสุขภาพประชากร
วัยท างาน    งบ:86.7) 

 

โครงการ 1.โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
(งบ:1 0.0) 

โครงการ 2. โครงการพัฒนา
มาตรฐานดูแลผู้สูงอายุท่ี
บ้าน Home health 
care และมาตรฐานการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน                    
(งบ:15.5) 

โครงการ 3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการบริการ
สุขภาพผู้สูงอายุโดยการ
ตรวจคัดกรอง/ประเมิน 
และส่งต่อเพื่อดูแลอย่าง
บูรณาการเชื่อมโยงจาก
สถานพยาบาลสู่ชุมชน
ท้องถิ่น  (งบ:247.2) 

โครงการ 4. โครงการสร้างและ
พัฒนาระบบผู้สูงอายุใน
ชุมชน                           
(งบ:4,795.82) 

งบประมาณ 244,300,000 271,900,000 39,000,000 167,727,870 5,048,320,000 

งบประมาณทั้งแผนบูรณาการ 5,771,247,870 



 
แนวทางการตรวจราชการ 

คณะที่ 1  
การพฒันาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 

การพัฒนาสุขภาพ: กลุ่มเดก็วัยเรียน 
 

การประชุมชีแ้จงการตรวจราชการและการนิเทศงานระดับกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
วันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 



แผนสง่เสรมิและป้องกนัโรค 
กลุม่เด็กวยัเรยีน 



แผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 

แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน (อายุ 5 – 14 ปี) 
เดก็ไทยเตบิโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข 

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรม สบส. อย. กรมการแพทย์ 

เด็กมีการเจริญเติบโตไม่เต็มศักยภาพ 

IQ / EQ ในเด็กวัยเรียน เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

เดก็ไทยเตบิโตสมวัย 
สมองดี คิดดี มีความสุข 

1. การสง่เสริม IQ/EQ 
2. การลดปัจจยัเสี่ยงปัญหา 
IQ/EQ อยา่งเป็นองค์รวม 

แผนงาน 

1. สร้างความพร้อม/สนบัสนนุ 
การจดับริการในพืน้ที่ 

3. ค้นหานกัเรียนกลุม่ 
เสี่ยงและแก้ไข 

4. ผลกัดนัการใช้ยาเม็ด 
ธาตเุหล็กและเกลือเสริม 
ไอโอดีนในโรงเรียน 

2. พฒันาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี มาตรฐาน 
การด าเนินงาน 

5. นิเทศ ติดตาม 
การด าเนินงาน 

เด็กจมน า้ 

1. พฒันาเครือข่าย/M&E 2. พฒันาศกัยภาพ ครู ก ครู ข 

3. สนบัสนนุท้องถ่ินในการจดั สวล. 
ที่เอือ้ตอ่การฝึกอบรมเด็ก 

4. เพ่ิมความครอบคลมุ 
บริการสขุภาพชอ่งปาก 
และเน้นการเข้าถงึบริการ 8. แนวทางการดแูลรักษาเดก็อ้วน 

7. พฒันาพฤติกรรมตาม 
แนวทางสขุบญัญัตแิหง่ชาติ 

3. สุม่ส ารวจสขุภาพ 
การจดัการอาหารและ 
สิ่งแวดล้อม 

2. พฒันาศกัยภาพภาคี 
เครือข่ายด้านโภชนาการ 
และการจดัการอาหาร 

6. ควบคมุโรค 
หนอนพยาธิ กพด. 

5. พฒันาระบบข้อมลู 
สารสนเทศ และ KM 

1. ขบัเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 

แผนงาน 

3. เด็กวยัเรียนมีภาวะอ้วน 
ลดลง 

2. เด็กนกัเรียนที่มีภาวะอ้วน 
ได้รับการดแูลรักษา 
ตามแนวเวชปฏิบตัิเพิ่มขึน้ 

1. พฒันาการสง่เสริมสขุภาพ 
และป้องกนัภาวะขาด 
สารอาหารในเด็กวยัเรียน 

4. ลดจ านวนนกัเรียนที่มี 
ปัญหาโรคฟันผ ุ
5. นกัเรียนที่มีปัญหาการ 
มองเห็นและการได้ยิน 
มีจ านวนลดลง 

6. ลดความชกุโรคหนอนพยาธิใน 
นกัเรียนและเยาวชนในพืน้ที่ถ่ิน 
ทรุกนัดารลดลงเหลือร้อยละ 8 
ภายในปี 2558 และความ 
รุนแรงให้อยูใ่นระดบัต ่าตาม 
เกณฑ์ขององค์การอนามยัโลก 

1. ลดอตัราการเสียชีวิตจากการ 
จมน า้ของเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี 

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ 

กรมสุขภาพจิต 



กรอบแนวคดิ 

 เด็กไทยเตบิโตสมวยั สมองด ี 
คดิด ีมคีวามสขุ 

• เร ิม่อว้นและอว้น ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 
• สว่นสงูระดบัดแีละรปูรา่งสมสว่นรอ้ยละ 70 
• ความชุกโรคฟนัผไุมเ่กนิรอ้ยละ 50  
• IQ เฉลีย่ ไมต่ า่กวา่ 100 
• รอ้ยละ 70 ม ีEQ ไมต่ า่กวา่เกณฑ ์
• การเสยีชวีติจากการจมน า้ ≤ 6.5 ตอ่แสน 

•สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ 
•พฒันาและสรา้งความ
ตระหนกัแกบ่คุลากร 
•พฒันาคณุภาพอาหาร 
ขนม และเครือ่งดืม่ 
•พฒันาศกัยภาพภาค ี
•คน้หากลุม่เสีย่ง 

• พฒันาองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ีมาตรฐาน 

• สนบัสนนุการ

จดับรกิารในพืน้ที ่

• พฒันาระบบเฝ้าระวงั 

• นเิทศ ตดิตาม 

ประเมนิผล 

สง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค

ใน โรงเรยีน และชุมชน 

 

ภาคเีครอืขา่ย ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

การเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ 



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ 2558 
คณะที ่1 : การพฒันาสขุภาพตามกลุม่วยัและระบบควบคมุโรค 

ประเด็นการตรวจราชการ ทีมุ่ง่เนน้ 

การบรหิารงานสง่เสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั 

ระบบการควบคมุป้องกนัโรคในพืน้ทีไ่ดม้าตรฐาน 



  การวเิคราะหส์ภาพปญัหา (ขอ้มลูทีเ่ก ีย่วขอ้ง / จดัล าดบัความส าคญั) 

  การจดัท าแผนสขุภาพ และการบรหิารงบประมาณ (แผนงานระดบัจงัหวดั / 

     อ าเภอ  แผนปฏบิตักิาร  แผนงบประมาณ) 

  การบรหิารจดัการระบบขอ้มลู มรีะบบขอ้มลูเพือ่การตดิตามผลการด าเนนิงาน 
  
  การน าแผนไปปฏบิตั ิ(ประชุมชีแ้จง) 

  การก ากบัตดิตาม  

มกีระบวนการบรหิาร 

สง่เสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั 

การบรหิารงานสง่เสรมิสขุภาพตามกลุม่วยั 

รอบ
1 



สถานการณภ์าวะอว้นในเด็กวยัเรยีน 

เกณฑเ์ป้าหมาย : เร ิม่อว้นและอว้น ไมเ่กนิรอ้ยละ 10  

ประชากลุม่หมาย : เด็กอาย ุ5-14 ปี ในโรงเรยีนทกุสงักดั 



ตารางแสดงรอ้ยละของภาวะเร ิม่อว้นและอว้น 

ในเด็ก ๕-๑๔ ปี  

รายเขตบรกิารสขุภาพ ภาคเรยีนที ่๒ (ตค.-ธค.๕๖) 
และ ภาคเรยีนที ่๑ (พค.-กค.๕๗)  

เกณฑเ์ป้าหมาย : เร ิม่อว้นและอว้น  

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10  

ประชากรกลุม่เป้าหมาย : เด็กอาย ุ5-14 ปี ใน
โรงเรยีนทกุสงักดั 

เขตบรกิาร
สขุภาพ 

เด็กทีม่ภีาวะเร ิม่
อว้นและอว้น 

(คน) 
รอ้ยละ 

ภาคเรยีนที ่๒ ปี 
๕๖ 

เด็กทีม่ภีาวะเร ิม่
อว้นและอว้น 

(คน) 
รอ้ยละ 

ภาคเรยีนที ่๑ ปี 
๕๗ 

เขตบรกิาร
สขุภาพ 

ทีม่อีตัราชุก 
เกนิ ๑๐ % 

1 9.34 9.76 

2 9.41 10.12 2 

3 10.27 11.92 3 

4 12.32 13.09 4 

5 10.12 11.83 5 

6 9.64 11.05 6 

7 7.06 7.90 

8 6.39 6.70 

9 6.79 8.10 

10 6.71 7.62 

11 10.78 10.98 11 

12 7.78 8.07 

รวม 8.4 9.4 





http://nutrition.anamai.moph.go.th/
temp/files/การบรหิารจัดการงาน
สขุภาพในโรงเรยีน.pdf 

http://nutrition.anamai.moph.go.th/te
mp/main/view.php?group=1&id=683 

http://nutrition.anamai.mo
ph.go.th/temp/main/view.p
hp?group=1&id=706 

การบริการข้อมูลด้านโภชนาการ 



ประเด็นการตรวจราชการ  การพฒันาสขุภาพ :  
กลุม่เด็กวยัเรยีน 

ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่ง่เนน้ 

ภาวะโภชนาการในเด็กนกัเรยีน 

การแกไ้ขปญัหาการเสยีชวีติของเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี 
จากการจมน า้ตาย 



งานโภชนาการ/ 
จมน า้ในเด็กนกัเรยีน 

DHS ระบบสขุภาพ 
เครอืขา่ยชุมชน 

การด าเนนิการผา่นโรงเรยีน
สง่เสรมิสขุภาพ แบบบรูณาการ 
- แผนปฏบิตักิาร 
- ผูร้บัผดิชอบ 
- การด าเนนิงาน 

การจดับรกิารสขุภาพ 
รว่มกบัโรงเรยีน 



ประเด็นการตรวจราชการภาวะโภชนาการในเด็กนกัเรยีน 

1. จัดตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะเร่ิมอ้วน
และอ้วนในเดก็นักเรียนระดับเขตและจังหวัด  

2. จัดท าแผนควบคุมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วนในเดก็
นักเรียนระดับเขต จังหวัด และอ าเภอ  

3. จัดท าข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับ
เขต จังหวัด และท้องถิ่น เพื่อขับเคล่ือน
เป็นนโยบายสาธารณะในการแก้ไขปัญหา
ภาวะอ้วนในเดก็วัยเรียน 4. จังหวัดคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเร่ิม

อ้วนและอ้วนและนักเรียนที่เร่ิมอ้วนและ
อ้วนที่มี โรคประจ าตัว ส่งต่อ รพ.
สต.(คลินิก DPAC) หรือสถานบริการ
สาธารณสุข 



5. มีการพัฒนาศักยภาพครู ข. (Smart Kids Coacher) ระดับจังหวัด และระดับ
พื้นที่ (รพ. รพช. รพ.สต. ร.ร.เป้าหมาย) 

6. จังหวัดมีรายงานการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารโภชนาการ และการออกก าลัง
กาย เพ่ือลดภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

7. จังหวัดมีรายงานจ านวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกระดับ(ทองแดง เงิน ทอง เพชร) 
ที่ผ่านองค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย และองค์ประกอบที่ 8 การออก
ก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 

ประเด็นการตรวจราชการภาวะโภชนาการในเด็กนกัเรยีน 
(ตอ่) 

8. จังหวัดมีรายงานการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 



9. ระบบติดตามและรายงานผลเฝ้าระวังภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนระดับ
จังหวัด และเครือข่ายบริการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการภาวะโภชนาการในเด็กนกัเรยีน 
(ตอ่) 

10. จังหวัดมีการสนับสนุนคู่มือการด าเนินงานเพ่ือลด
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนให้กับโรงเรียนเป้าหมาย 

http://hdc.moph.go.th/ 
page-flow.php 

http://hdc.moph.go.th/
http://hdc.moph.go.th/
http://hdc.moph.go.th/


การแกไ้ขปญัหาการเสยีชวีติ 
ของเด็กอายตุ า่กวา่ 15 ปี จากการจมน า้ตาย 

 วเิคราะห ์
 ด าเนนิงาน 





นพ. บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์ 
ส ำนกัอนำมยักำรเจริญพนัธุ์, กรมอนำมยั 



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยรุ่น 

• ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการสุขภาพวัยรุ่น 

oมาตรการ 1 การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้วัยรุ่นปลอดภัยจากปัญหาทางเพศ 
แอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ (สารเสพติด ความรุนแรง ติดเกม ฯลฯ)  

 



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยรุ่น 

• ยุทธศาสตร์ 2 การจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง

วัยรุ่นทุกกลุ่มในสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา และชมุชน 

oมาตรการ 2 มาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา 

oมาตรการ 3 มาตรการจัดบริการที่เป็นมิตรและสอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทของวัยรุ่น รวมทั้งการให้บริการคุมก าเนิดในแม่วัยรุ่น 

oมาตรการ 4 มาตรการเชิงรุกสู่ชุมชน 
 



แผนยุทธศาสตร์กลุ่มวัยรุ่น 

• ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการร่วมกับ DHS เพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่น 

oมาตรการ 5  การบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบ DHS โดยมี
กิจกรรมบูรณาการในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพวัยรุ่น มีทีม 
Teen manager ระดับเขต/จังหวัด/อ าเภอ ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้อย่างทั่วถึง 



ตัวช้ีวัด 

• ระดับกระทรวง 
oอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 

(ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน) :  
 ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพ รายงานทะเบียนราษฎร์ ปีละ 1 ครั้ง 

 รายงานโดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

oความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ไม่
เพิ่มขึ้น :  
 ส ารวจ BSS ปีละ 1 ครั้ง(รายงานจังหวัด)  และรายงานของส านักงานสถิติทุก 3 ปี 

 



ตัวช้ีวัด 

• ระดับเขตสขุภาพ 
o ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) : 

 ค านวณจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

 ค านวณจากฐานข้อมูลในแต่ละโรงพยาบาล 

o ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ที่มีการป้องกันตนเองโดยใช้
ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (ร้อยละ 67) : 
 ส ารวจโดยกรมควบคุมโรค 

o ร้อยละของผู้สูบบุหรีใ่นวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) : 
 ส ารวจโดยกรมควบคุมโรค 

 
 



ตัวช้ีวัด 

• ระดับจังหวัด 
oสัดส่วนของสถานศึกษาที่ไม่มีการกระท าผิดกฎหมายควบคมุเครือ่งดื่ม

แอลกอฮอล์ทั้งในและรอบสถานศึกษา(ในสถานศึกษาร้อยละ 90 นอก
สถานศึกษาร้อยละ 50) :  
 ส ารวจโดยกรมควบคุมโรค (ขับเคลื่อนมาตรการ 1) 

o ร้อยละของโรงเรยีนที่มีการสอนเรื่องเพศศกึษา/พฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรยีน
ตามเกณฑ์ (ปี2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 
 แหล่งข้อมูล ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (ขับเคลื่อนมาตรการ 2) 



ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดภายใต้โครงการบรูณาการงานวัยรุ่นของแต่ละกรม 
o ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนดิกึ่งถาวรหลงัคลอดหรือ

แท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กรมอนามัย) : 
 ค านวณจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

 ค านวณจากฐานข้อมูลในแต่ละโรงพยาบาล 

 ขับเคลื่อนมาตรการ 3 

o ร้อยละของโรงพยาบาลในสงักัดส านักปลดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ร้อยละ 60(กรมอนามัย) 

 แหล่งข้อมูล ศูนย์อนามัย กรมอนามัย 
 ขับเคลื่อนมาตรการ 3 

 



ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดภายใต้โครงการบรูณาการงานวัยรุ่นของแต่ละกรม 
o สัดส่วนของอ าเภอที่มีแผนงาน/กิจกรรมในชุมชนครบ 3 กิจกรรม  

    (กรมสุขภาพจิต) 1 แห่ง : 1เขตสุขภาพ ขับเคลื่อนมาตรการ 4 

o ระดับความส าเรจ็ในการพฒันาโรงพยาบาลชุมชนให้มีบรกิารดูแลด้านสงัคม
จิตใจที่มีคุณภาพและเชือ่มโยงกับระบบบริการตามกลุ่มวัย (กรมสุขภาพจิต) 
ขับเคลื่อนมาตรการ 2,3 และ 4  

o ร้อยละของอ าเภอที่มีแผนงาน/มาตรการครบทั้ง 4 มาตรการ ร้อยละ 30 

   (กรมสุขภาพจิต) ขับเคลื่อนมาตรการ 5 
 

 



ตัวช้ีวัด 
• Outcome indicators 

– Adolescent Fertility Rate, MDG 5b 

   (อัตราคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี) 

• Proxy indicators 

– Adolescent Fertility Proportion 

– ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 

– ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล 

– ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร 





ตัวช้ีวัด 
• Outcome indicators 

– Adolescent Fertility Rate, MDG 5b 

    (อัตราคลอดโดยมารดาอายุ 15-19 ปี) 

– Data sources : Birth registration 

– ค านวณข้อมูลปีละ 1 ครั้ง โดย สนย.ร่วมกับส านักอนามัยการเจริญพันธ์ุ 

– แยกข้อมูลรายจังหวัดและเขตสุขภาพ 

– ข้อมูลปี 2556 จะได้ประมาณครึ่งหลังของปี 2557 







ร้อยละของการตั้งครรภซ์้ า 
ในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 



ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ ้าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 

• สามารถค านวณได้จาก 43 แฟ้ม ของ สนย. 

• หรือจะค านวณจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลก็ได้ 

• ถ้าค านวณจากทะเบียนเกิดจะเป็น “การคลอดซ ้า” 

• วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ 2 ขึ้นไป / วัยรุ่นตั้งครรภ์ทั้งหมด 

• อายุมารดานับถึงวันที่การตั้งครรภ์สิ้นสุด 

• แฟ้มที่ใช้ PERSON LABOR(MCH) 



ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ ้าในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 

• อายุมารดา = BDATE (วันคลอด/วันสิ้นสดุการตั้งครรภ ์: แฟ้ม 
LABOR) ลบด้วย BIRTH (วันเกิดแม่ : แฟ้ม PERSON) 

• ตัวหาร = หญิงตั้งครรภ์ที่อายุ ณ วันที่คลอด หรือวันที่การตั้งครรภ์
สิ้นสุด เท่ากับ 15-19 ปี 

• ตัวตั้ง = ตัวหารที่ GRAVIDA (แฟ้ม LABOR) ≥ 2 

• หญิงตั้งครรภ์ทุกรายทีค่ลอดหรือการตั้งครรภ์สิ้นสุดลง ต้องลงข้อมูลใน
แฟ้ม LABOR 





ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล 



ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ท่ีได้รับบริการคุมก าเนิด 

หลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล 

• สามารถค านวณได้จาก 43 แฟ้ม ของ สนย. 

• หรือจะค านวณจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลก็ได้ 

• วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล / 
วัยรุ่นตั้งครรภ์ทั้งหมด 

• แฟ้มที่ใช้ PERSON LABOR(MCH) FP ADMISSION 



• ตัวหาร = หญิงตั้งครรภ์ที่อายุ ณ วันที่คลอด หรือวันที่การตั้งครรภ์
สิ้นสุด เท่ากับ 15-19 ปี 

• ตัวตั้ง = ตัวหารที่ DATE_SERV(แฟ้ม FP) < DATETIME_DISCH 
(แฟ้ม ADMISSION) 

• หญิงตั้งครรภ์ทุกรายทีค่ลอดหรือการตั้งครรภ์สิ้นสุดลง ต้องลงข้อมูลใน
แฟ้ม LABOR 

• หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดทุกราย ต้องลงข้อมูลในแฟ้ม FP 

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ท่ีได้รับบริการคุมก าเนิด 

หลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาล 



ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ที่ได้รับบริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีแบบกึ่งถาวร 



ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ท่ีได้รับบริการคุมก าเนิด 

หลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีแบบก่ึงถาวร 

• สามารถค านวณได้จาก 43 แฟ้ม ของ สนย. 

• หรือจะค านวณจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลก็ได้ 

• วัยรุ่นที่ได้รับบริการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร / วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ได้รับ
บริการคุมก าเนิดก่อนออกจากโรงพยาบาล ทั้งหมด 

• แฟ้มที่ใช้ PERSON LABOR(MCH) FP ADMISSION 



• ตัวหาร = วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดก่อนออกจาก
โรงพยาบาล ทั้งหมด 

• ตัวตั้ง = ตัวหารที่ FPTYPE (แฟ้ม FP) = 3 (ห่วงอนามัย) และ  

   4 (ยาฝังคุมก าเนดิ) 

• หญิงตั้งครรภ์ทุกรายทีค่ลอดหรือการตั้งครรภ์สิ้นสุดลง ต้องลงข้อมูลใน
แฟ้ม LABOR 

• หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการคุมก าเนิดทุกราย ต้องลงข้อมูลในแฟ้ม FP 

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ท่ีได้รับบริการคุมก าเนิด 

หลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีแบบก่ึงถาวร 
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Category ICD 10 Code definition 

Live birth 

Z37.0 Single live birth 
Z37.2 Twins, both liveborn 
Z37.3 Twins, one liveborn and one stillborn 
Z37.5 Other multiple births, all liveborn 

(subcode Z37.50, Z37.51, Z37.52, Z37.53, Z37.54, Z37.59) 
Z37.6 Other multiple births, some live born 

(subcode Z37.60, Z37.61, Z37.62, Z37.63, Z37.64, Z37.69) 

Stillbirth 

Z37.1 Single stillbirth 
Z37.3 Twins, one liveborn and one stillborn 
Z37.4 Twins, both stillborn 
Z37.6 Other multiple births, some live born 

(subcode Z37.60, Z37.61, Z37.62, Z37.63, Z37.64, Z37.69) 
Z37.7 Other multiple births, all stillborn 

Spontaneous abortion O03 Spontaneous abortion 
(subcode O03.1-O03.9) 

Induced abortion 

Z33.2 Encounter for elective termination of pregnancy, 
uncomplicated 

O04 Complications following (induced) termination of 
pregnancy 
(subcode O04.5, O04.6, O04.7, O04.8(O04.80-O04.89) 

Abnormal pregnancy 

O00 Ectopic pregnancy 
O01 Hydatidiform mole 
O02 Other abnormal products of conception 
O05 Other abortion  (subcode O05.0-O05.9) 
O06 Unspecified abortion  (subcode O06.0-O06.9) 

Un-categorized Z37.9 Outcome of delivery, unspecified 

Delivery 

O80 Single spontaneous delivery (subcode O80.0-O80.9) 
O81 Single delivery by forceps and vacuum extractor 

(subcode O81.0-O81.9) 
O82 Single delivery by caesarean section  

(subcode O82.0-O82.9) 
O83 Other assisted single delivery (subcode O83.0-O83.9) 
O84 Multiple delivery (subcode O84.0-O84.9) 

 



 แนวทางการตรวจราชการทีมุ่ง่เนน้ 

การรหิารงานสง่เสรมิสขุภาพ 

และป้องกนัโรค 

กลุม่วยัผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร 



แผนบรูณาการพฒันาสขุภาพกลุม่วยัผูส้งูอาย ุ2557 – 2566 (10 ปี) 

เป้าประสงคห์ลกักระทรวง
สาธารณสขุ ระยะ 10 ปี 

อายคุาดเฉลีย่ ไมน่อ้ยกวา่ ๘๐ ปี   
และมสีขุภาพด ีไมน่อ้ยกวา่ ๗๒ ปี  

 
เป้าหมาย 

ผูส้งูอายสุามารถดแูลตนเอง สามารถ
ด าเนนิชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและมพีฤตกิรรมสขุภาพ 
ทีพ่งึประสงค ์

 

 
 KPIระดบักระทรวง 
 รอ้ยละของผูส้งูอายมุี
พฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึ
ประสงค ์(กรมอนามยั) 

 

KPIระดบัเขต 
DHS มรีะบบการดแูลผูส้งูอาย ุ
ระยะยาว (Long Term Care)  
ดา้นสขุภาพ (กรมอนามยั) 

 
 

ตวัชีว้ดั 
1.รอ้ยละ ของผูส้งูอายไุดร้บั
การคดักรองสขุภาพ ท ัง้ดา้น
รา่งกายและจติใจ 
2. บุคลากรหลกัดา้นการดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุไดร้บัการ
พฒันาทกัษะ/องคค์วามรูใ้น
การดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ
3.มรีะบบการลงทะเบยีนการ
คดักรองสขุภาพผูส้งูอาย ุ
4.รอ้ยละ 80 ของผูส้งูอายุ
ไดร้บัการพฒันาทกัษะทาง
กายและใจ 
5.ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงค ์ไมน่อ้ย
กวา่รอ้ยละ 30  

ตวัชีว้ดั 
1. รอ้ยละ ของ 
รพท./รพศ.มคีลนิกิ
ผูส้งูอาย ุ
2. รอ้ยละ ของ
โรงพยาบาลชุมชนมี
คลนิกิผูส้งูอายทุ ี่
ใหบ้รกิารประเมนิ/
คดักรองและรกัษา
เบือ้งตน้ 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
สนบัสนุน การสง่เสรมิ
สขุภาพและป้องกนัปญัหา
สขุภาพทีพ่บบอ่ยใน
ผูส้งูอาย ุและการคดักรอง 
Geriatric Syndromes 

ยทุธศาสตร ์
 

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 
การพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพทีม่ ี
คณุภาพเชือ่มโยงจาก
สถานบรกิารสูชุ่มชน 

 

ยทุธศาสตรท์ ี ่3 
พฒันาการมสีว่นรว่มของ 
สถานพยาบาล ครอบครวั 
ชุมชน และทอ้งถิน่ ในการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ 

มาตรการ  
1 คดักรองปญัหาสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุท ัง้ดา้นรา่งกาย/จติใจ 
2 การวเิคราะหจ์ าแนกกลุม่
ผูส้งูอายเุพือ่การดแูลทีเ่หมาะสม
ตามสภาพปญัหา 
3 พฒันาศนูยข์อ้มลูสขุภาพ
ผูส้งูอายดุว้ยกลไก District 
Health System 
4 การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนั
โรค และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สขุภาพผู้สูงอายุ 
 

มาตรการ  
1.การบรกิารผูส้งูอาย ุโดย
เร ิม่ตน้ทีก่ารคดักรอง/
ประเมนิโรคทีพ่บบอ่ยและ 
Geriatric Syndromes 
2 การเพิม่ประสทิธภิาพในการ
รบั-สง่ตอ่ ผูส้งูอายจุากชุมชน
สูส่ถานพยาบาล เพือ่การดแูล 
รกัษา และฟ้ืนฟสูภาพ ตาม
ศกัยภาพของสถานพยาบาล
แตล่ะระดบั 

มาตรการ 
1.สง่เสรมิใหชุ้มชน/ทอ้งถิน่
มรีะบบการสง่เสรมิและดแูล
สขุภาพผูส้งูอาย ุ
2. ชุมชนทอ้งถิน่มกีาร
สง่เสรมิสขุภาพและปรบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่
ผูส้งูอาย ุ

 
ตวัชีว้ดั 

1.มกีารน าระบบการ
ประเมนิผูส้งูอายทุี่
ตอ้งไดร้บัการดแูล 
ไปใช ้1 เครอืขา่ย/
แหง่ 
2.มรีะบบการดแูล
ผูส้งูอายรุะยะยาว 
(Long Term Care) 
ดา้นสขุภาพในระดบั 
DHS 

  
 



ประเด็นการตรวจราชการทีมุ่ง่เนน้ 

1.ทกุเขต /จงัหวดัมกีระบวนการบรหิารสง่เสรมิ 
   สขุภาพและป้องกนัโรคตามกลุม่วยั 
 
2.ทกุจงัหวดัมกีระบวนการของการด าเนนิงานและ 
   ผลลพัธต์ามกลุม่วยั 5 กลุม่ โดยใหค้วามส าคญั 
   กลุม่วยัทีเ่ป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล คอืกลุม่ 
   วยัผูส้งูอาย ุ(ส าหรบัประเด็นการตรวจราชการ 
   กลุม่วยัอืน่ใหพ้จิารณาตามสภาพปญัหาในพืน้ที)่ 
 

  (หนา้ 15 ตามเลม่แผนการตรวจราชการฯ) 



มาตรการการด าเนนิงาน
ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

1.พฒันาระบบกลไก การ
ด าเนนิงาน ดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอายใุนระดบัจงัหวดั  
และพืน้ที ่
 

2.การประเมนิพฤตกิรรม
สขุภาพผูส้งูอาย ุ 
 

3.พฒันาผูส้งูอาย ุใหม้ ี
ทกัษะในการดแูลสขุภาพ
ตนเอง และสนบัสนุน
กจิกรรมการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสขุภาพผูส้งูอาย ุ
 

4.สนบัสนุนกจิกรรมของ
เครอืขา่ยการด าเนนิงาน
ผูส้งูอาย ุ

1.มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์
ปญัหาของผูส้งูอายใุนระดบั
จงัหวดัและพืน้ที ่
 

2.มกีารประเมนิพฤตกิรรม
สขุภาพผูส้งูอาย ุ(ตามสมดุ
บนัทกึสขุภาพผูส้งูอายเุลม่สี

ฟ้า กระทรวงสาธารณสขุ)  
 

3.มนีโยบาย /แผนงาน 
โครงการทีส่อดคลอ้งกบั
แผนงานสง่เสรมิการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ
ผูส้งูอายใุหม้พีฤตกิรรม
สขุภาพด ี เชน่โปรแกรม  12  
สปัดาหส์ูส่ขุภาพด ี 

- ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรม 
สขุภาพทีพ่งึประสงค์
และมคีณุภาพชวีติทีด่ ี
 

- ผูส้งูอายกุลุม่เสยีง
ไดร้บัการพฒันาทกัษะ  
กาย  ใจ  รอ้ยละ 80 

เป้าหมาย:  รอ้ยละ 30 ของผูส้งูอายมุพีฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงค ์

เป้าหมาย:  รอ้ยละ 30 ของผูส้งูอายมุพีฤตกิรรม
สขุภาพทีพ่งึประสงค ์



มาตรการการ
ด าเนนิงานในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

5.มกีารสนบัสนุนกจิกรรมของ
เครอืขา่ยการด าเนนิงาน
ผูส้งูอาย ุเชน่ ชมรมผูส้งูอาย ุ/ 
วดัสง่เสรมิสขุภาพ /ชมรมคลงั
สมอง 
 

6.มกีารวเิคราะหก์ารบรหิาร
จดัการ และด าเนนิงานตาม
บรบิทของพืน้ที ่
 

7.มกีารวเิคราะหผ์ลการ
ด าเนนิงานเชงิปรมิาณ (Out  
put)  และเชงิคณุภาพ 
(Outcome /Impact)และ
ปญัหาทีเ่ป็นผลกระทบตอ่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

เป้าหมาย:  รอ้ยละ 30 ของผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมสขุภาพ 
ทีพ่งึประสงค ์(ตอ่) 



มาตรการการด าเนนิงาน
ในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

1.คดักรองปญัหาสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุท ัง้ดา้นรา่งกาย/
จติใจ 
  
2.การวเิคราะหจ์ าแนกกลุม่
ผูส้งูอายเุพือ่การดแูลที่
เหมาะสม    
                   
3.พฒันาระบบขอ้มลู
สขุภาพผูส้งูอาย ุ

1.มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์
ปญัหาของผูส้งูอายใุนระดบั
จงัหวดัและพืน้ที ่
 
2.มนีโยบาย /แผนงาน 
โครงการทีส่อดคลอ้งกบั
แผนงานการดแูลผูส้งูอายรุะยะ
ยาวและผูส้งูอายทุ ีต่อ้งการการ
พึง่พงิ (Long Term Care) 
ดา้นสขุภาพ 

- มตี าบลดแูลและ 
สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ
ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 
รอ้ยละ 30 

 
-  รอ้ยละ 60 ของต าบล
มกีระบวนการดแูลและ
สง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุ

 

เป้าหมาย:  รอ้ยละ 30 ของ DHS  มรีะบบการดแูล
ผูส้งูอายรุะยะยาวและผูส้งูอายทุีต่อ้งการการพึง่พงิ 

(Long Term Care) ดา้นสขุภาพ  



มาตรการการ
ด าเนนิงานในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

4.สง่เสรมิใหชุ้มชน/
ทอ้งถิน่มรีะบบการ
สง่เสรมิและดแูลสขุภาพ
ผูส้งูอาย ุ
 
5.ชุมชนทอ้งถิน่มกีาร
สง่เสรมิสขุภาพและปรบั
สภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่
ผูส้งูอาย ุ
 

3.มกีารด าเนนิงานพฒันาระบบการ
ดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาวตาม
องคป์ระกอบ 
 

      3.1มรีะบบการประเมนิ/คดั
กรองขอ้มลูผูส้งูอายตุามกลุม่ADL/
มขีอ้มลูผูส้งูอายทุ ีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บั
การดแูลชว่ยเหลอืระยะยาว 
 

      3.2 มชีมรมผูส้งูอายผุา่น
เกณฑช์มรมผูส้งูอายคุณุภาพ 
 

      3.3 มผีูด้แูลผูส้งูอายใุนชุมชน
ท ัง้ทีเ่ป็นทางการ(Formal)และไม่
เป็นทางการ (Informal) 
 

      3.4  มบีรกิารการดแูลสขุภาพ

ผูส้งูอายทุีบ่า้นทีม่คีณุภาพ (Home 
Health Care) จากสถานบรกิารสู่

ชุมชนโดยบคุลากรสาธารณสขุ
และทมีสหวชิาชพี 

- ผูส้งูอายไุดร้บัการ 
ดแูลจากผูด้แูลทีม่ ี
คณุภาพ มคีวาม
ม ัน่คงปลอดภยั 

 



มาตรการการ
ด าเนนิงานในพืน้ที ่

แนวทางการตรวจตดิตาม ผลลพัธท์ีต่อ้งการ 

      3.5  มบีรกิารสง่เสรมิป้องกนั
ทนัตสขุภาพในระดบัต าบล 
 
      3.6  มรีะบบการดแูลผูส้งูอาย ุ
กลุม่ที ่2 (ตดิบา้น) และผูส้งูอาย ุ
กลุม่ที ่3 (ตดิเตยีง)โดยทอ้งถิน่  
ชุมชน มสีว่นรว่ม 
 
4.มกีารวเิคราะหก์ารบรหิารจดัการ 
และด าเนนิงานตามบรบิทของพืน้ที ่
 

5.มกีารวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน
เชงิปรมิาณ (Out  put)  และเชงิ
คณุภาพ (Outcome /Impact)
และปญัหาทีเ่ป็นผลกระทบตอ่
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

 



เขตบรกิารสขุภาพ/ 
สสจ. 

 

Care  Manager 

CG 

CG 
CG 

  นโยบาย ทมีหมอครอบครวักบั 
Flow   Chart   การด าเนนิงาน 

Care manager และ Care giver 

CG 

CG 

ทมีหมอครอบครวั 
รพช./ สสอ./รพ.สต./อปท. 
 



 การขบัเคลือ่นการด าเนนิงาน 

การดแูลสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาว 

โครงการส าคญั ตามนโยบายรฐับาล และ
ของขวญัปีใหม ่๒๕๕๘ 

 





นโยบายส าคญัรฐับาล   
ของขวญัปีใหม ่2558 





 
 

เป้าหมายการด าเนนิงาน: 
 

ผูส้งูอาย ุและผูป่้วยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดแูล
สขุภาพอยา่งมคีณุภาพ  ท ัว่ถงึ เทา่เทยีม และ       
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

 



ตวัชีว้ดัความส าเร็จ: 
 

ภายในเดอืนธนัวาคม 2557 

     1.  รอ้ยละ 60 ของผูส้งูอายไุดร้บัการคดักรองและ
ประเมนิสขุภาพเพือ่วางแผนการดแูลทีต่รงปญัหา 
  

     2.จงัหวดัมกีารด าเนนิงานดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ
ระยะยาวไมน่อ้ยกวา่  20 จงัหวดั  
 

     3.มผีูจ้ดัการการดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน (Care 
Manager) ทีผ่า่นการอบรมไมน่อ้ยกวา่ 100 คน 
 

     4.มผีูด้แูลผูส้งูอายใุนชุมชน (Care giver) ทีผ่า่น
การอบรมไมน่อ้ยกวา่ 700 คน จากท ัว่ประเทศ 



 
 

 ภายในเดอืนเมษายน 2558 

 

1. มผีูจ้ดัการการดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน  

     (Care Manager) ทีผ่า่นการอบรมไมน่อ้ยกวา่ 

     500 คน 
 

2. มผีูด้แูลผูส้งูอายใุนชุมชน (Care giver)  

    ทีผ่า่นการอบรมไมน่อ้ยกวา่ 2,500 คน  

    จากท ัว่ประเทศ 
 

3. จงัหวดัมกีารด าเนนิงานดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

    ระยะยาวครอบคลมุทกุจงัหวดั 

 



โครงสรา้งการท างานของ Care Manager  

- ดแูลชว่ยเหลอืตาม ADL
- สงัเกตพฤตกิรรมและรายงาน
- สง่เสรมิสขุภาพทกุดา้น
- ดแูลสภาพแวดลอ้ม
- ปฏบิตังิานตามหนา้ที ่ทีร่ะบใุนประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุฯ
- จดัท ารายงานผลการดแูลตอ่ Care

Manager และหนว่ยงานตน้สงักดั

Care manager :
ดแูล CW 5-7 คน

- ประเมนิผูส้งูอายรุายบคุคล
- จดัท าแผน/ปรบัปรงุแผนการดแูลรายบคุคล
- จดัท า Care  Conference
- ปฏบิตังิานตามแผน
- Team  building
- ควบคมุก ากบั /ประเมนิผล/จดัท ารายงาน

ครอบครวั ชุมชน
- รพช./สสอ.
- รพ.สต.

Care  Worker :
ดแูล OP 5 – 7 คน

สสจ./สสอ./รพช. - สนบัสนนุการด าเนนิงาน
- ควบคมุคณุภาพ/ประเมนิผล/รายงาน



คณุสมบตัขิอง Care manager 
 

1. มอีายไุมต่ า่กวา่ 25 ปีบรบิรูณ์                                                                  
2. จบการศกึษาไมต่ า่กวา่ปรญิญาตรดีา้นการแพทย ์
    หรอืการพยาบาลหรอืการพยาบาลและการผดงุครรภ ์
    และตอ้งมปีระสบการณ์การปฏบิตังิานไมน่อ้ยกวา่ 3 ปีหรอื 
3. จบปรญิญาตรดีา้นอืน่ๆ หรอืและตอ้งมปีระสบการณ์ 
    ปฏบิตังิานดา้นผูส้งูอายมุา ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 
4. ไมเ่ป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืบกพรอ่ง  
     ในศลีธรรมอนัดแีละไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิตอ่ผูส้งูอาย ุ
     หรอืผูป่้วย 
5. มใีบรบัรองแพทยร์ะบวุา่มสีขุภาพแข็งแรงไมเ่ป็น 
    ผูว้กิลจรติหรอืจติฟั่นเฟือน ไมส่มประกอบและ 
    ไมเ่ป็นผูต้ดิสารเสพตดิ 



คณุสมบตั ิ“care giver หลกัสตูร 70 ช ัว่โมง “ 
--------------------------------------------------------- 
        
1.มอีายไุมต่ า่กวา่ 18 ปี  บรบิรูณ์ 
 

2.จบการศกึษาไมต่ า่กวา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้หรอื 
   เทยีบเทา่ 
 

3.มปีระสบการณ์การดแูลผูส้งูอายไุมน่อ้ยกวา่ 1 ปี และ 
   มหีนงัสอืรบัรองจากหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 

4.มคีวามประพฤตแิละอยูใ่นศลีธรรมอนัดไีมม่ปีระวตั ิ
   การท ารา้ยหรอืละเมดิสทิธิผ์ูส้งูอาย ุ
 
5.มใีบรบัรองแพทยว์า่มสีขุภาพแข็งแรงท ัง้กาย  ใจ 
 
6.มวีฒุภิาวะและบคุลกิลกัษณะทีเ่หมาะสม 



เขตบรกิารสขุภาพ/ 
สสจ. 

 

Care  Manager 

CG 

CG 

CG 

Flow   Chart    
แสดงรปูแบบการด าเนนิงาน 
Care manager และ Care giver 
ตามนโยบายทมีหมอครอบครวั 

CG 

CG 

ทมีหมอครอบครวั 
รพช./ สสอ./รพ.สต./อปท. 
 



 
 

 

  

แผนการด าเนนิอยา่งตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื 

กระบวนการจดัอบรม 

Care manager สว่นกลาง 
อบรม คร ูก คอื CM ระดบั
เขตบรกิารสขุภาพและ 

สสจ. 

- อบรม CM ระดบัพืน้ที ่
- รายงานการ

ด าเนนิงานตามระบบ 
- นเิทศตดิตาม M&E 

 

 

การธ ารง
รกัษา 

 

-ความกา้วหนา้ในอาชพี 
-คา่ตอบแทน 
-การไดร้บัการยอมรบั 
  และเห็นคณุคา่จาก 
  ผูบ้รหิารและองคก์ร 
-การมโีอกาสอบรม 
 พฒันาองคค์วามรู ้
 เพิม่เตมิ/การศกึษาดงูาน 
 ท ัง้ในและตา่งประเทศ 



 
 

 

  

แผนการด าเนนิอยา่งตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื 

กระบวนการจดัอบรม 

Care giver สว่นกลาง 
สนบัสนนุคูม่อื/หลกัสตูร 

พฒันาบคุลากร 
นเิทศ ตดิตาม M&E 

- ศนูยอ์นามยัเขต/เขต
บรกิารสขุภาพ และสสจ. 

  
- จดัอบรม CG ระดบั

พืน้ที/่ตามบรบิทของ
พืน้ที ่

- รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามระบบ 

- นเิทศตดิตาม M&E 

 

การธ ารง
รกัษา 

 

-ความม ัน่คง ปลอดภยัใน
อาชพี 
-คา่ตอบแทน 
-การไดร้บัการยอมรบั
จากครอบครวั/ชมุชน 
-การมโีอกาสอบรม 
 พฒันาองคค์วามรู ้
 เพิม่เตมิ 
- การมทีีป่รกึษา/พีเ่ล ีย้ง
ในการด าเนนิงาน 



สิง่ที ่CM ภาคภมูใิจมากทีส่ดุคอืไดรั้บ
ความเมตตาจากทา่นรัฐมนตร ี
ชว่ยวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
นายแพทยส์มศกัดิ ์ ชณุหรัศมิ ์ 
ในการมอบประกาศเกยีรตบิตัร 

ใหผู้ผ้า่นการอบรม 

ไดรั้บ CNEU จากสภาการพยาบาล 
50 หน่วยกิต 



บรรยากาศการเรยีน การสอน ยดึผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลาง จรงิจังเขม้ขน้ และ
สนุกสนาน (ฝึกท าCare plan และ 
 Case conference) 

การทดสอบประเมินผลทั้งก่อนเรียน  
ระหวา่งเรียน (เสร็จส้ินสัปดาห์ท่ี 1) 
และหลงัเสร็จส้ินการอบรม 



อาจารย ์HASEGAWA ผูเ้ชีย่วชาญดา้น 
Care manager จากประเทศญีปุ่่ น และ
ผูแ้ทน JICA ประเทศไทยรว่ม 
เป็นพีเ่ลีย้งและบรรยาย 







แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะที ่4 ระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภค    
               และสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

4.2 ระบบการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ  
: คณะอนุกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั(อสธจ.) 
ด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 



มาตรการของยุทธศาสตรส่ิ์งแวดลอ้มและสุขภาพ 

• การบงัคบัใช้
กฎหมาย 

• มาตรฐานการ
จดับรกิารของ 
อปท. 

• การจดับรกิาร
ของ สธ. 

• การเฝ้าระวงั/
เตอืนภยั/ส่ือสาร 

• เสรมิอ านาจภาค 
ปชช. 

• การสร้างกลไกที่
เชือ่มโยงทุก
ระดบั 

องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

สสจ. สสอ.รพ. 

ภาคประชาชน/ 
ชมุชน 

หน่วยงาน
ภายนอก / ภาคี
เครอืขา่ย 

- ออกข้อบงัคบัทอ้งถิน่ 
- มกีระบวนงานมาตรฐาน

ในการจดับรกิาร 

- มรีะบบเฝ้าระวงั 
- มกีลไกในระดบัพืน้ที ่
- มหีน่วยรองรบักรณี

ฉุกเฉิน 
- มกีารจดับรกิารของ

หน่วยบรกิาร 

- อสม.มคีวามรู ้ มี
ส่วนรว่มในการเฝ้า
ระวงั/ส่งเสรมิการ
ปรบัพฤตกิรรม 
ปชช. 

- ปชช. มส่ีวนรว่มและ
มพีฤตกิรรมฯ ที่
ถกูต้อง 

- การด าเนนิงานตามแผน
ยุทธศาสตรช์าต ิ

- มกีลไกการเชือ่มโยง 
ทัง้ใน/นอก 

มาตรการส าคญั กลุม่เป้าหมาย 
ด าเนินการ 

ผลลพัธ/์ 
ผลผลติ 

ผลลพัธ ์
ทางสุขภาพ 

Health  
Impact 

โรคจาก
สิง่แวดลอ้ม
ลดลง 

• การบงัคบัใช้
กฎหมาย 

• มาตรฐานการ
จดับรกิารของ 
อปท. 

• การจดับรกิารของ 
สธ. 

• การเฝ้าระวงั/เตอืน
ภยั/ส่ือสาร 

• เสรมิอ านาจภาค 
ปชช. 

• การสร้างกลไกที่
เชือ่มโยงทุกระดบั 

องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

สสจ. สสอ.
รพ. 

ภาคประชาชน/ 
ชมุชน 

หน่วยงาน 
ภายนอก /  
ภาคเีครอืขา่ย 

- ออกข้อบงัคบัทอ้งถิน่ 
- มกีระบวนงานการ

จดับรกิารไดม้าตรฐาน 

Healthy  
Env. 

 การ
จัดบรกิาร
ของ อปท. 
ไดม้าตรฐาน 

 รพ.
ด าเนนิงาน
ไดม้าตรฐาน 





ประเด็น แบบรายงาน 
การตรวจราชการ 

บทบาทของสสจ. 

1. คณะอนกุรรมการ
สาธารณสขุจงัหวดั
(อสธจ.) ด าเนนิงาน
ตามอ านาจหนา้ที่
และแนวทางที่
ก าหนดไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

1. จังหวัดมกีารรวบรวม วเิคราะห ์ขอ้มลูดา้น
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพอยา่งเป็นระบบ 
สามารถน าเสนอ และชีป้ระเด็นปัญหาของ
จังหวัดได ้

2. มเีจา้พนักงานตามกฎหมายการสาธารณสขุ
ซึง่ไดรั้บการแตง่ตัง้ตามกฎหมาย สามารถ
ปฏบิตังิานได ้ 

3. มกีารก าหนดผูร้ับผดิชอบในฐานะ
ผูช้ว่ยเลขานุการอสธจ.ทีม่คีวามรู ้
ความสามารถเหมาะสม 

4. มกีารจัดท ารายงานการประชมุอสธจ.ทีแ่สดง
ถงึขอ้พจิารณา มตทิีป่ระชมุ หรอืขอ้สัง่การ
ใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 

5. มสีรปุผล/ความกา้วหนา้การด าเนนิงานตาม
ขอ้สัง่การจากมตทิีป่ระชมุ ผลการด าเนนิงาน 
ปัญหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนวทางแกไ้ข 

6. มกีารเฝ้าระวังปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพทีเ่ป็นปัญหาส าคญัของจังหวดั  (ถา้
ม)ี 

 
 

 

1. การแตง่ตัง้อสธจ.   

2. การจัดประชมุอสธจ. 
3. การสนับสนุนการด าเนนิเงนิทีใ่ห ้

ความส าคัญกบัประเด็นปัญหา
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพในพืน้ที ่ 

4. สง่เสรมิอปท.ใหม้กีารบังคับใช ้

กฎหมาย (การออกเทศบัญญัต)ิ 
5. สง่เสรมิอปท.ใหพั้ฒนาระบบบรกิาร

อนามัยสิง่แวดลอ้ม(การจัดการขยะ 
การจัดการสิง่ปฎกิลู สขุาภบิาฃล
อาหาร)ไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนด 
(EHA) 

กรอบประเด็นการตรวจราชการ 

เจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข.pptx
องค์ประกอบอสธจ..pptx
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ.pptx


แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

คณะที ่5 การตรวจราชการแบบบรูณาการรว่มกบั
ส านกันายกรฐัมนตร ี

ประเด็นการตรวจราชการ  
: การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
(การจดัการขยะมลูฝอยตาม Roadmap) 



จดุเนน้ กรอบประเด็น 
การตรวจตดิตาม  

(ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสธ.) 

บทบาทของสสจ. 
 

1. การจัดการขยะมลูฝอย
ตกคา้งสะสมในสถานทีก่ าจัด
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีว่กิฤต ิ
(ขยะมลูฝอยเกา่) 

1. การวเิคราะหผ์ลกระทบ
ตอ่สขุภาพประชาชนใน
ชมุชนใกลเ้คยีงสถานที่
ก าจัดขยะมลูฝอย 
(โดยเฉพาะ 
ในพืน้ทีว่กิฤต ิ6 จังหวดั คอื 
ปทมุธาน ีพระนครศรอียธุยา 
ลพบรุ ีสระบรุ ีสมทุรปราการ 
และนครปฐม) 

1. วเิคราะหข์อ้มลู 
     - จ านวนชมุชนและประชากรทีม่คีวามเสีย่งที่
อาจไดรั้บผลกระทบตอ่สขุภาพฯ 
     - จ านวน/ประเภทเรือ่งรอ้งเรยีนเหตรุ าคาญ
จากการจัดการขยะมลูฝอยในพืน้ที ่
2. ตดิตามสถานการณ์และมสีว่นร่วมในการจัดท า
แผนจัดการขยะมลูฝอยของจังหวดั 
3. ประเมนิความเสีย่งผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ประชาชนในชมุชนและคนงาน  และผลักดันให ้
จังหวดัมมีาตรการป้องกนัผลกระทบตอ่สขุภาพ 
จากการคัดแยก เก็บขน และก าจัด ขยะมลูฝอย 

2. การจัดการขยะมลูฝอย
และของเสยีอนัตรายที่
เหมาะสม (ขยะมลูฝอยใหม)่ 

การเฝ้าระวงัผลกระทบตอ่
สขุภาพจากของเสยี
อนัตรายในชมุชนที่
ประกอบการไมถ่กูตอ้ง 

1. ฐานขอ้มลูพืน้ที/่ชมุชนทีม่กีารคัดแยกซาก
ผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิสอ์ยา่งไมถ่กูตอ้ง 

2. ใหค้วามรูแ้ละสนับสนุนอปท.ในการก ากบั
ดแูลประชาชนกลุม่เสีย่ง 

กรอบประเด็นการตรวจตดิตาม 



จดุเนน้ กรอบประเด็น 
การตรวจตดิตาม  

(ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสธ.) 

บทบาทของสสจ. 
 

3. การวางระเบยีบ
มาตรการการบรหิาร
จัดการขยะมลูฝอย และ
ของเสยีอนัตราย 

การออกขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และการบงัคบัใชก้ฎหมาย
สาธารณสขุของเทศบาล/
อบต. 

1. สนับสนุนใหเ้ทศบาล/อบต.น า
ค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสขุ ทีเ่นน้การคดัแยกมลูฝอย
ตัง้แตค่รัวเรอืนไปออกขอ้ก าหนด
ทอ้งถิน่และบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 
2. สนับสนุนทอ้งถิน่ในการพัฒนา
คณุภาพระบบรกิารอนามัยสิง่แวดลอ้ม
(การจัดการขยะ)ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
EHA 

4. การสรา้งวนัิยของคน
ในชาตมิุง่สูก่ารจัดการที่
ยั่งยนื 

การสรา้งชมุชนตน้แบบการ
คดัแยกขยะมลูฝอยอยา่งถกู
สขุลกัษณะทีค่รัวเรอืน 

1. ฝึกอบรม อสม. เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่
ชมุชนและมสีว่นรว่มในการคดัแยกขยะ
มลูฝอยตัง้แตค่รัวเรอืน (อบรมตาม
หลกัสตูรทีก่รมอนามัยก าหนด) 

กรอบประเด็นการตรวจตดิตาม 



เจา้พนกังานตามกฎหมายสาธารณสขุ  
        ทีส่ามารถปฏบิตังิาน 

      

           
          1.1 เจา้พนกังานทอ้งถิน่  ม ี2 ประเภท 
              - โดยต าแหน่ง ไดแ้ก ่นายกเทศมนตร ีนายกอบต. 
              - โดยการมอบหมาย เชน่ นายกฯมอบหมายให ้ผอ.

ส านักฯ/กองสธ.หรอืนวก. ระดบัช านาญงาน/การ   
          1.2 เจา้พนกังานสาธารณสขุ ม ี2 ประเภท 
              - โดยต าแหน่ง ไดแ้ก ่นพ.สสจ.นพ.ชช /นวก.ชช. 

สสอ. ผอ.รพศ./รพท./รพช./รพสต.  
              - โดยการมอบหมาย เชน่ นวส.ช านาญงาน-การ /

การพยาบาลวชิาชพีช านาญการ ที ่รพสต.                   
(ไดต้อ้งมบีตัรฯ/ท าเนยีบชือ่ทีอ่ยู)่       

    2. ผา่นการอบรม เร ือ่งพ.ร.บ.สธ. 

1. เจา้พนกังานตามพ.ร.บ.สธ.ม2ี ประเภท 



ประเด็นปญัหาสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญั 

กลุม่ที ่1 การจดัการของเสยีจากโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสขุ  : มลูมลู
ฝอยตดิเชือ้ของ รพ.ทกุประเภท และระบบบ าบดัน า้เสยีใน รพ. ศนูย,์ รพ.ท ัว่ไป 
และ รพ.ชุมชน 

กลุม่ที ่2 การคุม้ครองสขุภาพประชาชนในพืน้ทีเ่ส ีย่งในพืน้ทีส่ าคญั 5 ประเภท 
ไดแ้ก ่ 
(1)พืน้ทีเ่หมอืงทอง  
(2)พืน้ทีเ่หมอืงเกา่  
(3)พืน้ทีท่ ีม่ปีญัหาขยะอเิลคทรอนคิส ์ 
(4)พืน้ทีม่ปีญัหามลพษิทางอากาศ  
(5)พืน้ทีท่ ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิโรคตดิตอ่ระบบทางเดนิอาหารและน า้ 

(สขุาภบิาลอาหาร การจดัการส ิง่ปฏกิลู) 

กลุม่ที ่3 การคุม้ครองประชาชนในพืน้ทีท่ ัว่ไป ไดแ้ก ่มลูฝอยท ัว่ไป  ตลาดนดั 
น า้บรโิภค ตูน้ า้หยอดเหรยีญ โรงน า้แข็ง มาตรการทางกฎหมายสาธารณสขุ 
โดยใหม้กีารจดัท าฐานขอ้มลู สถานการณ์ และการเฝ้าระวงัตามสภาพปญัหา
และความจ าเป็นของแตล่ะพืน้ที ่



ผูว้า่ราชการจงัหวดั    เป็นประธานอนกุรรมการ (1) 

อนกุรรมการ ประกอบดว้ย 

- อยัการจังหวัด (2) 
- ผูบ้ังคบัการต ารวจภธูรจังหวัด (3) 
- อตุสาหกรรมจังหวัด (4) 
- ผอ.ทสจ.  (5) 
- โยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัด (6) 
- สวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวัด 

(7) 
- เกษตรจังหวัด (8) 
- ปศสุตัวจั์งหวัด (9) 
- ประมงจังหวัด (10)  

- ทอ้งถิน่จังหวัด (11)  
- นายก อบจ. (12)  
- ผูแ้ทนนายกเทศมนตรทีีค่ดัเลอืกกนัเอง 

(13)* 
- ผูแ้ทนนายก อบต.ทีค่ดัเลอืกกนัเอง (14) * 
- ประธานสภาอตุสาหกรรมจัง (15)  
- ประธานหอการคา้จังหวัด (16)  
- ผูท้รงคณุวฒุทิีป่ระธานแตง่ตัง้จากผูม้คีวามรู ้

ความสามารถดา้นการสาธารณสขุและ
อนามัยสิง่แวดลอ้ม (17) * 

นพ.สสจ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ (18) 

หนก.อนามัยสิง่แวดลอ้ม เป็นอนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ (19)* 

ผูรั้บผดิชอบงานกฎหมายสาธารณสขุ สสจ. เป็นอนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ (20)* 

คณะอนุกรรมการสาธารณสขุจงัหวดั (อสธจ.) 

หมายเหต ุ* เป็นอนุกรรมการทีม่าจากการสรรหา 



แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

สรุปกรอบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด!วย 2 
ภารกิจ   5 ด!าน 10 หัวข!อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ.งเน!น  

2 ภารกิจ 5 ด!าน 10 หัวข!อ 13 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ.งเน!น 

1. การตรวจ
ติดตาม
นโยบาย
เป0าหมาย
ยุทธศาสตร1
กระทรวง 
และแก!ไข
ป4ญหาพ้ืนท่ี 

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ.มวัยและระบบ
ควบคุมโรค 

1. การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ.มวัย 

1. การบริหารงานส.งเสริมสุขภาพและ
ป0องกันโรคตามกลุ.มวัย 

2. ระบบควบคุมป0องกันโรค 2. ระบบการควบคุมป0องกันโรคในพ้ืนท่ีท่ีได!
มาตรฐาน 

2. การพัฒนาระบบ 
บริการ 

3. ระบบบริการปฐมภมู ิ 3. อําเภอท่ีมี District Health System 
(DHS) ท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท!องถ่ินอย.างมีคุณภาพ 

4. ระบบบริการทุติยภมูิและ
ตติยภมู ิ

4. การส.งต.อผู!ปOวยออกนอกเขตสขุภาพ
ลดลง 

2 . การบริหารจัดการ 5. การบริหารการเงินการ
คลัง 

5. ประสิทธิภาพของการบริหารการเงิน  
6. หน.วยบริการในพ้ืนท่ีมีต!นทุนต.อหน.วยไม. 
    เกินเกณฑ1เฉลีย่กลุ.มระดับบริการ  

6. การบริหารยาและ
เวชภัณฑ1 

7. การบริหารจัดการด!านยาและเวชภัณฑ1ท่ี 
    ไม.ใช.ยาอย.างมีประสิทธิภาพ    
    สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 

7. ธรรมาภิบาล 8. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. การคุ!มครองผู!บริโภค
ด!านบริการ อาหาร และ
ผลิตภณัฑ1สุขภาพ และ
ด!านสิ่งแวดล!อมสุขภาพ
และสิ่งแวดล!อมท่ีมี
ผลกระทบต.อสุขภาพ 

8. ระบบการคุ!มครอง
ผู!บริโภคด!าน บริการ 
อาหารและผลิตภัณฑ1
สุขภาพ 

9. การพัฒนากลไกการดําเนินงานและผล
การดําเนินงานคุ!มครองผู!บริโภคด!าน
บริการ อาหารและผลิตภณัฑ1สุขภาพ 

9. ระบบการคุ!มครอง
ผู!บริโภคด!านสิ่งแวดล!อม
สุขภาพ 

10.คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(อสธจ.) ดําเนินงานตามอํานาจหน!าท่ีและ
แนวทางท่ีกําหนดได!อย.างมีประสทิธิภาพ 

2. การตรวจ
ราชการแบบ
บูรณาการ
ร.วมกับสํานัก
นายก 

   รัฐมนตร ี

5. การตรวจราชการแบบ
บูรณาการร.วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

10. ตรวจราชการแบบบูรณา
การร.วมกับสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

11. โครงการบูรณาการระบบบรหิารจัดการ
ความปลอดภัยอาหารในส.วนภมูิภาพชค 

12. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพ!อม
จําหน.ายเข!าสู.มาตรฐาน Primary GMP 

13. โครงการแก!ไขป4ญหาผู!เสพ ผู!ติดยาเสพ
ติด และการสร!างและพัฒนาระบบ
รองรับการคืนคนดีให!สังคม (Demand) 

 นอกจากนี้ บางคณะได!มีการจัดทําแนวทางการตรวจราชการประเด็นท่ีอาจเปZนป4ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี เพ่ือให!
ผู!ตรวจราชการและคณะใช!ประโยชน1เปZนคู.มือแนวทางในการตรวจติดตามประเด็นท่ีเปZนป4ญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
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คณะที ่5 
การตรวจราชการแบบบรูณาการ รว่มกบัส านกันายกรฐัมนตร ี

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

5.1 โครงการบรูณาการระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัอาหาร 
ในสว่นภมูภิาค 

ส านกัสขุาภบิาลอาหารและน า้   
กรมอนามยั 

20  มกราคม  2558 



3.ยาเสพตดิ 

2.Primary GMP 

1.อาหารปลอดภยั 

ดา้นพฒันาสนิคา้  
บรกิาร 

และปจัจยัสนบัสนนุ 

ประเด็นนโยบายส าคญั ทีเ่กีย่วกบักระทรวงสาธารณสขุ 
        1.การด าเนนิตามกรอบประชาคมอาเซยีน  

          1.1 การเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้และบรกิาร 

 
กระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
มหาดไทย/พาณิชย/์ 

เกษตร 

กระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
เกษตร/มหาดไทย/ 
พาณิชย/์แรงงาน 
อตุสาหกรรม/ศกึษา 

วทิยาศาสตร ์

เจา้ภาพหลกั : สสอป./ 
                      กรม อ. 
เจา้ภาพรว่ม  : กรมวทิยฯ์/ 
                      อย./คร. 

เจา้ภาพหลกั : อย.                       
เจา้ภาพรว่ม  : กรมวทิยฯ์/ 
                      กรมอ./ 
                      สป. 

เจา้ภาพหลกั :  ศอ.ปส.สธ. 
เจา้ภาพรว่ม  : สบรส./ 
                      กรม พ./ 
                      กรมจติ/ 
                      กรม สบส. 

กระทรวงทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ยตุธิรรม/มหาดไทย/ 
แรงงาน/กลาโหม/ 
พฒันาสงัคม/ศกึษา/ 
เอกชน/ประชาสงัคม 



*1.ความปลอดภยัอาหารในส่วนภูมภิาค : Value Chain 
ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    (ส านักมาตรฐานสนิคา้เกษตร
และอาหารแหง่ชาต,ิ กรมปศสุตัว,์ 
กรมประมง, กรมวชิาการเกษตร) 
       -  GAP 
       -  Q Mark 
2. กระทรวงสาธารณสขุ    
    (ส านกังานคณะกรรมการ   
    อาหารและยา) 
       -  GMP 
       -  Primary GMP                       
   (โรงงานประกอบ/แปรรปูอาหาร) 

1. กระทรวงสาธารณสขุ 
(ส านักสง่เสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,               
กรมอนามัย, ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ กรมควบคมุโรค) 
    -  ก าหนดมาตรฐานตลาดสดน่าซือ้ ประกอบดว้ย  
       1. มาตรฐานดา้นสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 
       2. มาตรฐานดา้นอาหารปลอดภัย 
       3. มาตรฐานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
2. กระทรวงมหาดไทย 
    -  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.) ออก    
เทศบัญญัติ หรือขอ้ก าหนดออกครอบคลุมตลาด
สดประเภทที ่1 
3. กระทรวงพาณิชย ์
    - เครือ่งชัง่กลาง 
    - มาตรฐานราคาสนิคา้ 
    - การสนับสนุนการปรับปรงุมาตรฐาน 
 

1. กระทรวงสาธารณสขุ 
(ส านักสง่เสรมิและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,  
กรมอนามัย, ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย,์          
กรมควบคมุโรค) 
    - ก าหนดมาตรฐานตามโครงการสขุาภบิาล
อาหาร สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว สนับสนุน
เศรษฐกจิไทย  (CFGT) 

2. กระทรวงมหาดไทย  
    - อปท. ออกเทศบัญญัตแิละขอ้ก าหนด
ควบคมุดแูลรา้นอาหารและแผงลอย 

3. กระทรวงอืน่ๆ 
    - ก าหนดมาตรฐานใหร้า้นอาหารและแผง
ลอยตามบทบาทหนา้ที ่

อาหารผลติในประเทศ + น าเข้า 



 ตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที ่1 :  รา้นอาหารและแผงลอยจ าหนา่ยอาหารผา่น   

                 มาตรฐาน โครงการสขุาภบิาลอาหาร สง่เสรมิการ 

                 ทอ่งเทีย่วสนบัสนนุเศรษฐกจิไทย  

   (อาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย   

   Clean Food Good  Taste)    

   เป้าหมาย รอ้ยละ 80 

 

ตวัชีว้ดัที ่2 : ตลาดประเภทที ่1 ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

          ตลาดสดนา่ซือ้  

          เป้าหมาย รอ้ยละ  100  
 



*

จดุเนน้ แนวทางการตรวจตดิตาม บทบาทของสสจ. 

รา้นอาหารและแผงลอย
จ าหนา่ยอาหารผา่นมาตรฐาน  
Clean Food Good Taste 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลู สถานการณ์ 
และสภาพปญัหาของสถาน
ประกอบการดา้นอาหาร 

 
 การวเิคราะหก์ารด าเนนิงานของ
จงัหวดัทีม่กีาร บรูณาการการ
ด าเนนิงานรว่มกบัอปท./ 

    ภาคเีครอืขา่ย 
 
 ความครอบคลมุของสถาน
ประกอบการดา้นอาหารทีไ่ด้
มาตรฐาน ในทกุอ าเภอ/ทกุ อปท. 

 
 การรกัษาสภาพของสถาน
ประกอบการทีผ่า่นเกณฑ์
มาตรฐาน 

 

 การจดัท าฐานขอ้มลูสถาน
ประกอบการดา้นอาหาร 

 
 การตรวจแนะน าและยกระดบัสถาน
ประกอบการดา้นอาหาร 

 
 การพฒันาศกัยภาพผูส้มัผสัอาหาร 
ผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ที ่และภาคี
เครอืขา่ย 

 
 การมสีว่นรว่มขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

 
 การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้น
อาหาร 

 
 การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
 



*
จดุเนน้ แนวทางการตรวจตดิตาม บทบาทของสสจ. 

ตลาดประเภทที ่1 ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน  ตลาดสดนา่ซือ้  

 

 การวเิคราะหข์อ้มลู สถานการณ์ 
และสภาพปญัหาของตลาด 

 
  การวเิคราะหก์ารด าเนนิงานของ
จงัหวดัทีม่กีาร บรูณาการ        
การด าเนนิงานรว่มกบั อปท./ 

    ภาคเีครอืขา่ย 
 
 ความครอบคลมุของตลาดสด    
นา่ซือ้ ในทกุอ าเภอ/ทกุ อปท. 

 
 การรกัษาสภาพของตลาดสด    
นา่ซือ้ 

 
 แผนในการพฒันา/ปรบัปรงุ
เพือ่ใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐาน 

 การจดัท าฐานขอ้มลูตลาดประเภท   
ที ่1 

 
 การตรวจแนะน าและยกระดบัตลาด
ประเภทที ่1  

 
 การวเิคราะหข์อ้มลูตลาดประเภทที ่1 
ทีไ่มผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน 

 
 การมสีว่นรว่มขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่/ภาคเีครอืขา่ย 

 
 การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้น
อาหาร 

 
 การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์
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