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กรมอนามัย ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่อภิบาลระบบสุขภาพด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นถึงการท างานให้เท่าทัน
สถานการณ์และปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป การอภิบาลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ภายใต้
แนวคิด “การมีกลไกการจัดการความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีดีและมีประสิทธิภาพสนับสนุน” ส าหรับระบบ
เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกรมอนามัยประกอบด้วย 
5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถน ามาใช้ประโยชน์ ใน 5 มิติ คือ 1)ทราบปัจจัยการป้องกัน 
(Protective Factors) 2) ทราบกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Promoting Intervention) 3) ทราบปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรค (Risk Factors) แล้วน าไปสู่การแก้ไข 4) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcomes) จากการ
เฝ้าระวัง น าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์ และ 5) ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต (Life Impact) 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและผลผลิตจากการเฝ้าระวังฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเริ่มระบบเฝ้าระวังฯ ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก าหนดบทบาทให้กองแผนงาน กรมอนามัย         
รับหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานหลักในการบูรณาการกิจกรรมและดูแลระบบเฝ้าระวังฯ ในภาพรวม   
ระดับกรม ร่วมกับส านัก/กองวิชาการส่วนกลาง ให้สามารถท าหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลระบบได้อย่างใกล้ชิด                         
มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายส าคัญประการหนึ่ง คือ การทบทวน ปรับปรุง และก าหนด

ตัวชี้วัดการเฝ้าระวังฯ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ทั้งสิ้นจ านวน   
32 ตัวชี้วัด จากส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักโภชนาการ ส านักทันตสาธารณสุข ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์   
ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หวังว่ารายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลส าหรับให้นักวิชาการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านใช้ประโยชน์ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน         
ตามเป้าหมาย ตามแผนงานส าคัญ และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกรมอนามัยต่อไป  
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              มกราคม 2561 
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สรุปตัวช้ีวัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 

ล าดับ รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ความถี่ Cluster ผู้รับผิดชอบ 
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ทุกป ี สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
2 จ านวนมารดาตาย ทุกเดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
3 ร้อยละร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อยา่งเดียว ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
4 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนไดร้ับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและ

พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

5 ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบพัฒนาการสงสยัล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 

ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

6 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเุหล็ก และกรดโฟลิก ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
7 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
9 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
12 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน ทุก 3 เดิอน สตรีและเด็กปฐมวัย ส านักโภชนาการ 
13 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รบัการตรวจคัดกรองสายตา ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
14 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกต ิ ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
15 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผดิปกตไิดร้ับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
16 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักโภชนาการ 
17 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักโภชนาการ 
18 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักโภชนาการ 
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ล าดับ รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ความถี่ Cluster ผู้รับผิดชอบ 
19 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ทุก 6 เดิอน วัยเรียน ส านักโภชนาการ 

20 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ ทุกป ี วัยเรียน ส านักทันตสาธารณสุข 
21 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ทุก 3 เดิอน วัยเรียน ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
22 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ทุก 3 เดิอน วัยรุ่น ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

23 ร้อยละการตั้งครรภซ์้ าในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ทุก 3 เดิอน วัยรุ่น ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
24 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ป ีสูงดีสมส่วน ทุก 6 เดิอน วัยรุ่น ส านักโภชนาการ 

25 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ทุกป ี วัยท างาน ส านักโภชนาการ 
26 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ ทุก 3 เดือน วัยท างาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
27 ร้อยละของผูสู้งอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย20 ซี่หรือ4คู่สบ ทุกป ี วัยผู้สูงอาย ุ ส านักทันตสาธารณสุข 

28 ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค์ ทุกป ี วัยผู้สูงอาย ุ ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ
29 จ านวนต าบลมีชุมชนท่ีมีการจดัการส้วมและสิ่งปฏิกูลได้อยา่งปลอดภัย (Safely managed 

sanitation) 
ทุกป ี อนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

30 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 

ทุก 6 และ 12 เดือน อนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

31 ร้อยละของแหล่งน้ าบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คณุภาพน้ าบริโภค กรมอนามยั ทุก 6 และ 12 เดือน อนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

32 การเฝา้ระวังปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานคา่เฝา้
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ทุกเดือน และ ทุกป ี อนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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รอบการรายงานตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เดือน ตัวชี้วัด Cluster หน่วยงาน 
ตุลาคม 2560 ตัวชี้วัดความถี่การรายงานรอบ 1 ปี ปีงบประมาณ2560 

1. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ 
2. ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างถูกต้องตามหลัก 
   วิชาการ 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพน้ าบริโภค กรมอนามัย 

 
วัยเรียน 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
ส านักทันตสาธารณสุข  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

พฤศจิกายน 2560 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยรุ่น 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

ธันวาคม 2560 1. จ านวนมารดาตาย 
2. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
   ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

มกราคม 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละทารกแรกเกดิจนถึงอายตุ่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
3. ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและ 
   พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
4. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนท่ีตรวจพบพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการ 
    กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 
5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตเุหล็ก 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน 
7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 
8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม  
9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

 
สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
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เดือน ตัวชี้วัด Cluster หน่วยงาน 
10. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป ี
11. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
12. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี 
13. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
14. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่า 
     เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยเรียน 
วัยรุ่น 
วัยรุ่น 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กุมภาพันธ์ 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 
3. ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
4. ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างถูกต้องตามหลัก 
    วิชาการ 
5. ร้อยละของแหล่งน้ าบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพน้ าบริโภค กรมอนามัย 
6. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
    ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยท างาน 
วัยผู้สูงอาย ุ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

มีนาคม 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
   ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

เมษายน 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รับการตรวจคดักรองสายตา 
3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผดิปกติ 
4. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยเรียน 
วัยเรียน 
วัยเรียน 
วัยเรียน 
วัยเรียน 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
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เดือน ตัวชี้วัด Cluster หน่วยงาน 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 
8. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตเุหล็ก 
9. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 
10. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
11. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
12. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
13. ประชากรไทยอายตุั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอตอ่สุขภาพ 
14. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่า 
     เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

วัยเรียน 
วัยเรียน 
วัยรุ่น 

วัยเรียน 
วัยรุ่น 
วัยรุ่น 

วัยท างาน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักโภชนาการ 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
กองกิจกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

พฤษภาคม 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและ 
    พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 
3. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการ 
    กระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 
4. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
    ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

มิถุนายน 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละของผูสู้งอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย20 ซี่หรือ4คู่สบ 
3. ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์
4. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
    ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยผู้สูงอาย ุ
วัยผู้สูงอาย ุ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
ส านักอนามัยผู้สูงอาย ุ
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กรกฎาคม 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผ ุ

สตรีและเด็กปฐมวัย 
วัยเรียน 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
ส านักทันตสาธารณสุข 
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เดือน ตัวชี้วัด Cluster หน่วยงาน 
3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
4. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
5. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
6. ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 
7. ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างถูกต้องตามหลัก 
    วิชาการ 
8. ร้อยละของแหล่งน้ าบริโภคต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพน้ าบริโภค กรมอนามัย 
9. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
    ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

วัยเรียน 
วัยรุ่น 
วัยรุ่น 

วัยท างาน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

สิงหาคม 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
   ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กันยายน 2561 1. จ านวนมารดาตาย 
2. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง 
   ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

สตรีและเด็กปฐมวัย 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวัง 

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิสุขภาพประชากร 5 กลุม่วัย 
2. ส่งเสรมิการเกดิและเติบโตคณุภาพ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. จ านวนมารดาตาย 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ ขณะตั้งครรภ์ คลอด หรือ หลัง
คลอดภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภท์ี่ต าแหน่งใด จากสาเหตุ
ที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะ
ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดแต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 20 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน 
วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่   

และเด็กคุณภาพ 
2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการ

ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สถานบริการสาธารณสุขแจ้งข้อมลูการตายมารดาแกส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ภายใน 24 ช่ัวโมง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งศูนย์อนามยัภายใน 7 วัน 
2. สถานบริการสาธารณสุขส่งแบบสอบสวนการตายมาดา (ก1หรือ CE) แก่ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดัภายใน 15 วัน 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ 

Conference Case) ให้ศูนย์อนามัยภายใน 30 วัน  
4. ศูนย์อนามัยส่งรายงานการสอบสวนการตายมารดา (รายงานการ Conference Case) 

ให้กรมอนามัยภายใน 45 วัน 
แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ

ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่ก าหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูลเดก็เกิดมีชีพ

กระทรวงมหาดไทย ส านักส่งเสรมิสุขภาพเป็นผู้ประสานข้อมลู) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 
ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง / รายงานผลทุกเดือน 

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561  

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

   ไม่เกิน 20 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน 
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
ศูนย์อนามัยกลุม่ชาติพันธุ ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) 

วิธีการประเมินผล  กรมอนามัย น าข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน   1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา 
(อ่ืนๆถ้ามี) 

2. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก  
    มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคณุภาพ (Safe Mother hood and Baby  

Friendly  hospital ) 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

ส านักส่งเสรมิ
สุขภาพ  
กรมอนามัย 

อัตราส่วนการ
ตายมารดาต่อ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน 

31.2 23.3 24.23 24.26 17.52 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์          นายแพทย์เช่ียวชาญ                                 
โทร  0 2590 4435                   Email : pimolphantang@gmail.com 

2. นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
โทร  0 2590 4425                   E-mail : noi_55@hotmail.com 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

1. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางนงลักษณ์  รุ่งทรัพย์สิน           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    
โทร  0 2590 4425                   E-mail : noi_55@hotmail.com  

2. นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ             นักวิชาการสาธารณสุข 
   โทร  0 2590 4438                    E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารญู                นักวิชาการสาธารณสุข 
   โทร  0 2590 4438                       E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเดก็ ศูนย์อนามัยที่ 1-12  /สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด และมี  ข้อมูลน าเข้าในการ
พัฒนาระบบบริการ การจัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ เพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการ
คลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard 

mailto:pimolphantang@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.ส่งเสริมสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย / 
2. ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัด 3. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

  Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 
 

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ใน
เขตรับผิดชอบทั้งหมดกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ ากว่า 6 เดือน 
(แรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วัน ) ที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้งท่ีมารับบรกิาร     (ใน
แต่ละครั้งที่มารับบริการถูกสัมภาษณ์ด้วยค าถามว่า “ใน 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมาให้ลูกกิน
อะไรบ้าง”) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ 1. สร้างพื้นฐานจิตใจท่ีมั่นคงของลูกด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้ไดร้บัสารอาหารที่ดีต่อ

สุขภาพลดการเจ็บป่วย  ใช้การสมัผัสด้วยรัก สร้างความผูกพันระหวา่งแม่และลูกเป็น
เกราะยดึเหนีย่วให้ เด็กอารมณด์ีและมั่นคงพร้อมสร้างการเรียนรู้ขณะให้นมลูกเพื่อเด็ก
เติบโตพัฒนาการสมวัย เพ่ิม IQ & EQ ในวัยเรียนและรายได้ทีด่ีเมื่อเข้าสู่วัยท างาน  

2. ปกป้อง  ส่งเสริม สนบัสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดอืนและกินต่อเนื่อง
เสรมิด้วยอาหารตามวัยจนลูกอาย ุ2 ปีหรือมากกว่า 

3. สนับสนุนให้เกดิองค์กรหรือบุคคลต้นแบบ “ การเลีย้งลูกด้วยนมแม”่และประกาศ
เกียรติคณุยกย่องให้เป็นองค์กรหรอืบุคคลดีเด่น 

4. ขับเคลื่อน(ร่าง) พระราชบัญญตัิควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส ารับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ....ประกาศเป็นกฎหมาย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย มารดาหลังคลอดหรือผู้เลี้ยงดูที่น าทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนมารับบริการใน
สถานพยาบาล ณ คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC) หรือคลินิกนมแม่ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. ถามแม่หรือผู้เลี้ยงดู ที่น าเด็กทารกแรกเกิดถึงอายุต่ ากว่าหกเดือน มารับบริการ  ณ คลินิก
สุขภาพเด็กดี (WCC) หรือคลินิกนมแม่ 

2. ถามด้วยค าถามว่า “ใน 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมาให้ลูก (เด็ก) กินอะไรบ้าง” 
3. นับเฉพาะคนที่ตอบว่า เด็กกินนมแม่อย่างเดียว ไม่นับเด็กที่กินแม้กระทั่งน้ า (หากเด็กได้กิน

ยา หรือสารอาหารที่ต้องกินน้ า  ให้ถือว่า กินนมแม่อย่างเดียว) 
4. นับผลรวมจ านวนเด็กที่ตอบกินนมแม่อย่างเดียว 
5. บันทึกข้อมูลในโปรแกรม 43 แฟ้ม 
6. การประมวลผลนับจ านวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียว

ทุกครั้งที่ได้รับการสัมภาษณ์  
7. ตัดข้อมูลซ้ าด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเด็ก 

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันท่ีมีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้งท่ีได้รับ

การสัมภาษณ์ (ข้อมลูจากแฟ้ม : NUTRITION) 
รายการข้อมูล 2  B = ผลรวมเด็กแรกเกดิจนถึง 5 เดือน 29 วัน ที่ได้สอบถามในช่วงเวลาเดยีวกัน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561  

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

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการประเมินผล 1. การประมวลผลนับจ านวนเด็กแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันที่มีประวัติกินนมแม่อย่างเดียวทุกครั้ง

ที่ได้รับการสัมภาษณ์  
2. ตัดข้อมูลซ้ าด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเด็ก 

เอกสารสนับสนุน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก , คูม่ือมิสนมแม่ ,คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริม
การตลาดฯ 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
2549 2555 2559 

ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ า
กว่า 6 เดือน แรกมีค่าเฉลี่ย
กินนมแม่อย่างเดยีว  

ร้อยละ 5.1 12.3      23.1 

ที่มา : MICS3 2006 , MICS4 2012 , MICS5 2016 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางชมพูนุท    โตโพธิ์ไทย            นายแพทย์ช านาญการ  
    โทร  0 2590 4419                   Email: chompoonut.pu@gmail.com 
2. นางชนัญชิดา   สมสุข                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทร  0 2590 4420                   Email: greenandgun@gmail.com 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

1. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางชมพูนุท    โตโพธ์ิไทย            นายแพทย์ช านาญการ  
    โทร  0 2590 4419                   Email: chompoonut.pu@gmail.com  
2. นางวรรณชนก   ลิ้มจ ารูญ            นักวิชาการสาธารณสุข  
    โทร  0 2590 4438                   Email: loogjun.ph@hotmail.com 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อใช้ในการปกป้อง  ส่งเสริม สนบัสนุน เฝ้าระวัง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดยีว 6 
เดือนและกินต่อเนื่องเสริมด้วยอาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกว่า และเป็นข้อมลู
น าเข้าในการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส ารับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ.... 

การเผยแพร่ข้อมูล  DoH Dashboard , HDC SERVICE 

mailto:Chompoonut.t@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัด 4. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนทุกคนได้รับการการประเมิน

พัฒนาการตามเกณฑ์และตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
มิติข้อมูล 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม        การคัดกรองพัฒนาการเด็ก หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1 มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริง และ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต)        
       เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝา้
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตาม
อายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อ
ทันท ี(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
       คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม 
พัฒนาการตามอายุของเด็กใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ร้อยละ 20 

วัตถุประสงค ์ คัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีช่ืออยู่

ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ท่ีอาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HOSxP HOSxP-PCU เป็นต้น และส่งออก
ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท าสรุปรายงานและประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมายใน
แต่ละรอบ ส่งศูนย์อนามัย และศูนย์อนามัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปรายงาน
และส่งให้กับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ตามล าดับ 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
รายการข้อมูล 1 C = จ านวนเด็กอายุ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้า(ตรวจครั้งแรก) ท่ี

ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สง่เสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 
รายการข้อมูล 2 D = จ านวนเด็กอายุ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่

สงสัยล่าช้าส่งต่อทันท ี(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
รายการข้อมูล 3 B = จ านวนเด็กอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผดิชอบท่ีได้รับการตรวจ

คัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (C+D)/B×100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน :โดยก าหนดคา่เป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ...... ร้อยละเด็กไทยอายุ 
9 , 18 , 30 และ 42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑแ์ละตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าต่อ 1 คะแนน ในแต่ละ
รอบการประเมิน ดังนี ้

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ ์2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16 18 20 22 24 
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16 18 20 22 24  
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ดึงข้อมูลจาก HDC SERVICE 

วิธีการประเมินผล : 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. เยี่ยมเสริมพลัง / การตรวจราชการแต่ละจังหวัด นิเทศงานศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบ  
   ข้อมูลในระบบ HDC SERVICE กับค่าเป้าหมาย 
3. มีรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและรายข้อมูลการแก้ไขระดับจังหวัด  
   ระดับเขตสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน : 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเร่งรดั ประจ าโรงพยาบาล 
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดโีอ) 

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

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็ก 0-5 ปี ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
โดยใช้เครื่องมือ DSPM 

ร้อยละ N/A 21.59 

(คัดกรองเด็ก
อายุ 42 เดือน
และไม่มีข้อมลู

สมวัยหลัง
กระตุ้น) 

23.30 

(คัดกรองเด็ก
อายุ 9,18,30 

และ 42 เดือน) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
   โทร  0 2590 4121               
2. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร    ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
   โทร  0 2591 8104                      โทรสาร  0 2591 0557   
   E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com  
3. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ        นายแพทย์ช านาญการ  
   โทร  0 2591 8104                      โทรสาร  0 2591 8104 
   E-mail : teerboon@hotmail.com  
4. นางกิติมา พัวพัฒนกุล                   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   โทร  0 2590 4579                      โทรสาร  0 2590 4407  
   E-mail : puapat@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางภัทราพร ศรสีูงเนิน                 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร  0 2590 4405             โทรสาร  0 2590 4406 
   E-mail : pathra_s hotmail.com 
2. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร  0 2590 4405             โทรสาร  0 2590 4406 
   E-mail :phonchanet@hotmail.com 
3. นางประภาภรณ์ จังพานิช             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
    โทร 0 2590 4438                     โทรสาร  0 2590 4427                  
    E-mail: prapaporn.j@anamai.mail.go.th 
    ส านักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard, HDC SERVICE, การประชุมติดตามของผู้ตรวจราชการ 
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มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 

1. ขับเคลื่อนก ากับติดตามโดยผู้ตรวจราชการ เพื่อค้นหาเด็กให้ได้รับการประเมินพัฒนาการ และค้นหาเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน  

2. เยี่ยมเสริมพลัง (Coaching) โดยส่วนกลาง (ทีมผู้ตรวจและทีมกรมอนามัย)  และทีมศูนย์อนามัย 
3. มีการด าเนินงานติดตามเด็กท่ีตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 

วันแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อปท. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ อสม. (Family care team) และภาคีสุขภาพ เป็นต้น  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนรูปแบบและนวัตกรรมโดยให้ความรู้เพื่อพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย ทุกต าบล 

5. ส่งเสริมให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับจัดบริการ WCC คุณภาพ โรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานและจัดมุมเล่นตาม
รอยพระยุคลบาทใน WCC คุณภาพ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและกินต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือ
มากกว่า 

7. ขับเคลื่อนผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพท่ัวประเทศ  
 

Small Success: 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม 

โดยผู้ตรวจราชการ เพื่อ
ค้นหาเด็กใหไ้ด้รับการ
ประเมินพัฒนาการ และพบ
เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2. ติดตามเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ า ภายใน 30 
วัน แบบบูรณาการทุกภาค
ส่วนโดยอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ผู้วา่
ราชการจังหวัด อปท. เป็น
ต้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
รูปแบบและนวัตกรรมโดย
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย ทุกต าบล 

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
ลักษณะองคร์วมโดย
ประสานความร่วมมือกับ
ทุกภาคีสุขภาพในการ
ติดตามเด็กใหม้ารับการ
ตรวจประเมิน โดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ 
อสม. (Family care 
team) 

2. ติดตามเด็กท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ า ภายใน 30 
วัน แบบบูรณาการทุกภาค
ส่วนโดยอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ผู้วา่
ราชการจังหวัด อปท. เป็น
ต้น 

3. ศูนย์อนามัยนิเทศตดิตาม
การด าเนินงานติดตามเด็ก
ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าให้ไดร้ับการกระตุ้น
พัฒนาการและประเมินซ้ า 

1. ติดตามเด็กท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และ
ประเมินซ้ า ภายใน 30 
วัน แบบบูรณาการทุก
ภาคส่วนโดย
อนุกรรมการเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวดั ผู้ว่า
ราชการจังหวัด อปท. 
เป็นต้น 

2. เยี่ยมเสริมพลัง 
(Coaching) โดย
ส่วนกลาง (ทีมผูต้รวจ
และทีมกรมอนามัย)  
และทีมศูนย์อนามัย 

1. ติดตามเด็กท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และ
ประเมินซ้ า ภายใน 30 
วัน แบบบูรณาการทุก
ภาคส่วนโดย
อนุกรรมการเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวดั ผู้ว่า
ราชการจังหวัด อปท. 
เป็นต้น 

2. ศูนย์อนามัยนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน
ติดตามเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการและประเมิน
ซ้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / 1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
ตัวชี้วัด 5. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม        เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุ
ของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะน าให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที
(1B262) (เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) 
       เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่
แนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
       คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)  หมายถึง แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม 
พัฒนาการตามอายุของเด็กใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ด้านการเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม 

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนท่ีตรวจพบพัฒนาการสงสัยลา่ช้า 
วัตถุประสงค ์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า  
ค่าเป้าหมาย เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยลา่ช้าได้รับการตดิตามให้

ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ น าข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดท าสรุปรายงานและประเมินผลตามเกณฑ์เป้าหมาย 
   ในแต่ละรอบ ส่งศูนย์อนามัย และศูนย์อนามัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปรายงาน 
   และส่งให้กับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ตามล าดับ 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 E = จ านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

ทั้งเด็กท่ีต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้ว
ติดตามกลับมาประเมินคดักรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูล 2 C = จ านวนเด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) ที่
ต้องแนะน าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สง่เสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (E/C) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน :โดยก าหนดคา่เป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ...... ร้อยละของเด็กไทย
อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าไดร้ับการกระตุ้นพัฒนาการและประเมินซ้ า ภายใน 30 วันต่อ 1 
คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ ์2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 >90 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

70 75 80 85 >90 
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

วิธีการประเมินผล 1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
2. เยี่ยมเสริมพลัง / การตรวจราชการแต่ละจังหวัด นิเทศงานศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบ  
   ข้อมูลในระบบ HDC SERVICE กับค่าเป้าหมาย 
3. มีรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและรายข้อมูลการแก้ไขระดับจังหวัด ระดับ 
   เขตสุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน 1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลกัสูตรเร่งรดั ประจ าโรงพยาบาล 
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และ QR Code เชื่อมคลิปวีดโีอ) และ 

คู่มือ DSPM ฉบับพ่อแม่ (ครอบครัว) (เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) 
4. คู่มือมิสนมแม่  
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

คู่มือคลินิกเด็กดีคณุภาพ 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

เด็ก 0-5 ปี ท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการและประเมินซ้ า 
ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ - - 57.05 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา         ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
    โทร  0 2590 4121               
2. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร      ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
    โทร  0 2591 8104                       โทรสาร  0 2591 0557   
    E-mail : saipin.chotivichien@gmail.com  
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3. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ                นายแพทย์ช านาญการ  
   โทร  0 2591 8104                              โทรสาร  0 2591 8104   
   E-mail : teerboon@hotmail.com  
4. นางกิติมา พัวพัฒนกุล                           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
   โทร  0 2590 4579                              โทรสาร  0 2590 4407   
   E-mail : puapat@yahoo.com 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ , กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางภัทราพร ศรสีูงเนิน                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร  0 2590 4405                          โทรสาร  0 2590 4406 
   E-mail : pathra_s hotmail.com                สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
2. นางสาวพรชเนตต์  บุญคง                          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร  0 2590 4405                          โทรสาร  0 2590 4406 
   E-mail : phonchanet@hotmail.com          สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
3. นางประภาภรณ์ จังพานิช                           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทร  0 2590 4438                                 โทรสาร  0 2590 4427                  
    E-mail : prapaporn.j@anamai.mail.go.th   ส านกัส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล หน่วยบริการ/ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันพัฒนาการเด็ก 0-5 ป ี

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard , HDC SERVICE, การประชุมตดิตามของผู้ตรวจราชการ 

มาตรการส าคัญท่ีท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล : 

1. ขับเคลื่อนก ากับติดตามโดยผู้ตรวจราชการ เพื่อค้นหาเด็กใหไ้ดร้บัการประเมินพัฒนาการ และค้นหาเด็กท่ีตรวจพพัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ให้ไดร้ับการกระตุ้นพฒันาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน  

2. เยี่ยมเสริมพลัง (Coaching) โดยส่วนกลาง (ทีมผูต้รวจและทีมกรมอนามัย)  และทีมศูนย์อนามัย 

3. มีการด าเนินงานติดตามเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า ให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ า ภายใน 30 วัน 
แบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยอนุกรรมการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด อปท. เจ้าหนา้ที่สาธารณสุขและ  
อสม. (Family care team) และภาคีสุขภาพ เป็นต้น 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนรูปแบบและนวัตกรรมโดยให้ความรูเ้พื่อพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ  
พัฒนาการสมวัย ทุกต าบล 
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5. ส่งเสรมิให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับจดับริการ WCC คณุภาพ โรงเรียนพ่อแมต่ามมาตรฐาน และจัดมุมเล่นตาม    
รอยพระยคุลบาทใน WCC คณุภาพ  

6. ส่งเสรมิ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนและกินต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกวา่ 

7. ขับเคลื่อนผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพทั่วประเทศ  

Small Success: 

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

1. ขับเคลื่อน ก ากับ 
ติดตาม โดยผู้ตรวจ
ราชการ เพื่อค้นหาเด็ก
ให้ได้รับการประเมิน
พัฒนาการ และค้นหา
เด็กท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมิน
ซ้ า ภายใน 30 วัน 

2. ติดตามเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมิน
ซ้ า ภายใน 30 วัน แบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน
โดยอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อปท. เป็นต้น 

3. ส่งเสริมและสนับสนุน
รูปแบบและนวัตกรรม
โดยให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
ทุกต าบล 

1. สนับสนุนการมสี่วนร่วม
ในลักษณะองค์รวมโดย
ประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคีสุขภาพใน
การติดตามเด็กให้มารับ
การตรวจประเมิน โดย
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และ อสม. (Family 
care team) 

2. ติดตามเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการ และประเมิน
ซ้ า ภายใน 30 วัน แบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน
โดยอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อปท. เป็นต้น 

3. ศูนย์อนามัยนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน
ติดตามเด็กที่ตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการและประเมิน
ซ้ า 

1. ติดตามเด็กที่ตรวจ
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ให้ไดร้ับการ
กระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ า 
ภายใน 30 วัน แบบ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนโดย
อนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อปท. เป็นต้น 

2. เยี่ยมเสรมิพลัง 
(Coaching) โดย
ส่วนกลาง (ทีม
ผู้ตรวจและทมีกรม
อนามัย)  และทีม
ศูนย์อนามัย 

1. ติดตามเด็กที่ตรวจ
พบพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า ให้ไดร้ับการ
กระตุ้นพัฒนาการ 
และประเมินซ้ า 
ภายใน 30 วัน แบบ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนโดยอนุกรรมการ
เด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด อปท. เป็นต้น 

2. ศูนย์อนามัยนิเทศ
ติดตามการ
ด าเนินงานติดตาม
เด็กท่ีตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า
ให้ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการและ
ประเมินซ้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 6. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเมด็
เสรมิไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กินวันละ 1 เม็ด ตลอดการตัง้ครรภ์จนคลอด 
- ยาเม็ดเสรมิไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก หมายถึง ยาเมด็ที่มไีอโอดีนเป็น
ส่วนประกอบ ปรมิาณ 150 – 200 ไมโครกรัมต่อเม็ด ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ 60 
มิลลิกรัมต่อเม็ด และกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมต่อเม็ด  
- จ านวนของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง จ านวนท่ีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค ์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นคนไทยท่ีมารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสขุ 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์เชื่อมกับการไดร้ับยาเสริมไอโอดีน 

(แฟ้ม ANC และ DRUG_IPD ใน HDC SERVICE) 
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสรมิไอโอดีนที่มารบับริการฝากครรภ์ ณ สถาน

บริการสาธารณสุข (คนต่อสถานบริการ) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุข (คนต่อ

สถานบริการ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน  (ไม่นับคนซ้ าต่อสถานบริการ) 

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

100 100 100 100 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน   - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเมด็เสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และกรดโฟลิก 

ร้อยละ 45.4 56.3 62.9 69.9 79.5 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวนันทจิต  บุญมงคล  
โทร  0 2590 4334              โทรสาร  0 2590 4339 
E-mail : nuntachit.b@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักปลดักระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวนนัทจิต  บุญมงคล  
โทร  0 2590 4334              โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : nuntachit.b@anamai.mail.go.th 
นางสาวปัทมา  ดวงมุสิก 
โทร  0 2590 4334              โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : paiitamadms@gmail.com 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ ์
การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
  

mailto:nuntachit.b@anamai.mail.go.th
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 7. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact(ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ าท่ีมีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 
12.5 มิลลิกรัมส าหรับเด็กอายุ 6เดือน–2ปี และ 25 มิลลิกรัม ส าหรบัเด็กอายุ 2 ปีข้ึน
ไป–5ปี 
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน  ถึง 59 เดือน ทุกราย 
(ไม่นับคนซ้ า หากมีซ้ าให้นับครั้งแรกของการมารับบริการของไตรมาสนั้นๆ) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การได้รับธาตุเหล็กในเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัยมี

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กลดลง และมีพัฒนาการสมวัย 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เด็กที่มารบับริการวัคซีน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เช่ือมกับการไดร้ับยาน้ าเสรมิธาตุเหล็ก 

(แฟ้ม EPI และ DRUG_IPD ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม)  

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A =จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีท่ีได้รับยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
รายการข้อมูล 2 B =จ านวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีท้ังหมดที่มารับบริการวัคซีน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
70 70 70 70 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน  - 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 2559 

ร้อยละของเด็ก
อายุ 6 เดือน – 5 
ปี ได้รับยาน้ า
เสรมิธาตุเหล็ก 
 

ร้อยละ - - - - - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329                 โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท   
โทร 0 2590 4329                 โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลทุกไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329                  โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
นายภาสกร  สุระผดั 
โทร 0 2590 4334                  โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การไดร้ับธาตเุหล็กในเด็กปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมภีาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ลดลง และมีพัฒนาการสมวัย 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
หลักเกณฑก์ารจ่ายยา 1. จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กทุกครัง้ที่เด็กมารับบริการวัคซีน (ช่วงอายุ 2, 4, 6, 9, 12, 18  

    เดือน, 2 ปี และ 4 ปี) 
2. จ่ายยาน้ าเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่ก าหนดตามค าแนะน า (คู่มือแนวทาง 
   การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตเุหล็ก) โดยค านวณให้กินสัปดาห์ละ 1  
   ครั้งจนถึงวันท่ีเด็กจะกลับมารับบริการในครั้งต่อไป 
3. บันทึกการจ่ายยาน้ าเสรมิธาตุเหล็กลงใน แฟ้ม Drug ส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ชื่อทางการค้าและรหัสยาน้ า
เสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา19 ตัวแรก) 

EUROFER - IRON(oral liquid) 100497414002040330581606 

Ferium(oral liquid) 100497414000800830582799 

FERRO - BC(syrup) 202030120087180130581617 
202030120087180130581487 

KIDIRON(oral liquid) 100489000000810330581267 

PEDIRON(oral drop) 100489000000950130581267 

FER-IN-SOL (drops) 100489000000950730581109 

Ferrokid 100488000008634230481506 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  

9. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ของ
องค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่
ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ      
5 ปี เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 54 
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) 

2. เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า หม า ย โ ลก  ไ ด้ แ ก่  Global Nutrition Targets, SDG และ          
  The Zero Hunger Challenge 

3. เพื่อให้เด็กมีระดับเชาวน์ปญัญาด ี
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานในวัยผู้ใหญ ่
5. เพื่อสร้างภมูิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพื่อลดความเสีย่งต่อการเกดิภาวะอ้วนและโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในวัยท างาน 

  และผูสู้งอาย ุ
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมลู
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การส ารวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดสว่นสูง  
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูง 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
B2 = จ านวนประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
B3 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด 
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สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 × 100) / B1 
ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี            = (A2 / B2) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B3) 

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
54 54 54 54 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการส าคัญและชุดกิจกรรมพืน้ฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

เด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ป ี 

* ข้อมูลรายงานจาก HDC SERVICE ปี 2558 
**รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 4 พ.ศ.2551-2552 

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

46.3* ร้อยละ 46.3 47.5 49.5 
ชาย = 111** 
หญิง = 109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ชาย 109.7 ซม.  
หญิง 109.1 ซม. 

ชาย 109.6 ซม. 
หญิง 108.9 ซม. 

ชาย 110 ซม. 
หญิง 109.4 ซม. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกุล  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339   
E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 

 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
4. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 

 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339  
 E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

   ส านักโภชนาการ กรมอนามยั 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า               นักโภชนาการ 
โทร  0 2590 4327              โทรสาร  0 2590 4339 
E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

3. นางสาวอารียา กูโน            นักโภชนาการ 
โทร  0 2590 4327              โทรสาร  0 2590 4339 

  E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ 1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ป ีและส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะเต้ีย   
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กแรกเกิด - 5 ปี (เด็กปฐมวัย) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ภาวะเต้ีย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงของเด็กน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบเกณฑ์
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 (มาตรฐานการ
เจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่าน้อยกว่า - 2 SD  

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10 (ภายในปี 2568) 
วัตถุประสงค ์ - เพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกดิ – 5 ปี ในประเทศไทย 

- เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ท่ีมภีาวะเตี้ย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูล
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การส ารวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กท่ีมภีาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กท่ีวัดความยาวหรือสว่นสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน 
 
 
 
 

1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการส าคัญและชุดกิจกรรมพืน้ฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

  

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปีมี
ภาวะเตี้ย 

ร้อยละ - - 11.1 10.7 9.2 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : nutwan65@gmail.com 

  2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

  4. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
 โทร  0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

   ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

  1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

  2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ 1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะผอม     
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กแรกเกิด - 5 ปี (เด็กปฐมวัย) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ภาวะผอม หมายถึง น้ าหนักของเด็กน้อยกว่ามาตรฐานที่มีส่วนสูงเท่ากัน เมื่อเทียบ
เกณฑ์น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 
(มาตรฐานการเจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่าน้อยกว่า-2 SD 

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กปฐมวัยมีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 (ภายในปี 2568) 
วัตถุประสงค ์ - เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในประเทศไทย 

- เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ท่ีมภีาวะผอม   
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูล
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การส ารวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กท่ีมภีาวะผอม 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กท่ีช่ังน้ าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 ไม่เกินร้อยละ 5 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน  
 
 
 

    1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเตม็ศักยภาพ 
4. มาตรการส าคญัและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
  

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปีมีภาวะผอม 

ร้อยละ - 5.8 6.1 5.4 5.3 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : nutwan65@gmail.com 
  2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 
  3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
  4. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

   ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

  1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

  2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 

   E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  

2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดงานกระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ 1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโต 
    เต็มศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 12.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะอ้วน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กแรกเกิด - 5 ปี (เด็กปฐมวัย) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ภาวะอ้วน หมายถึง น้ าหนักของเด็กมากกว่ามาตรฐานที่มีส่วนสูงเท่ากัน เมื่อเทียบเกณฑ์
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 (มาตรฐาน
การเจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่ามากกว่า+2 SD หรือภาวะ
เริ่มอ้วนและภาวะอ้วนรวมกัน  

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 (ภายในปี 2568) 
วัตถุประสงค ์ - เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในประเทศไทย 

- เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ท่ีมภีาวะอ้วน   

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลน าข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูล
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การส ารวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนเด็กท่ีมภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วนรวมกัน 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนเด็กท่ีช่ังน้ าหนักและวัดความยาวหรือส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 ไม่เกินร้อยละ 10 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 
 
 
 
 

1. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเตม็ศักยภาพ 
4. มาตรการส าคญัและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 
 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 
ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปีมีภาวะอ้วน 

ร้อยละ - - 3.5 3.5 3.3 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : nutwan65@gmail.com 
  2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 
  3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
  4. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
      E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 

   ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

  1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th 

  2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ข า  นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาวอารียา กูโน    นักโภชนาการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร  0 2590 4339 

   E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ 1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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กลุ่มวัยเรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 13. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา  
ค านิยาม นักเรียนช้ัน ป. 1 ไดรับการตรวจคดักรองสายตา โดยใชแผ่นทดสอบตา Snellen’s Chart แบบ

ตัวเลข หรือแบบตัว E โดยครูประจ าช้ัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจคดักรองสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีไดร้ับการตรวจวัดสายตา 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลรอบ 6 เดือน (ปีละ 1 ครั้ง)  
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 80 - - 

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560) 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (น าเข้าในระบบ) และ/หรือส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline Data หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

2558 2559 2560 
ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป. 1 
ได้รับการตรวจคัด
กรองสายตา 

ร้อยละ 51.9 
(เริ่มต้น

โครงการ) 

77.2 22.7 
(ภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศึกษา 

2561)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปนัดดา  จั่นผ่อง 
นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา และ 
กรมการแพทย์ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังภาวะสายตาที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียน 

2. เพื่อประเมินการได้รับบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกันโรค 
การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 

DoH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 14. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ 
ค านิยาม นักเรียนช้ันป.1 ไดรับการตรวจสายตาโดยครูประจ าช้ันหรือบุคลากรสาธารณสุข โดยใชแผ่น

ทดสอบสายตา Snellen’s chart แบบตัวเลข หรือตัว E เกณฑ์การตัดสินว่าผิดปกติ คือ ค่า VA 
<20/40 หรือ < 6/12 ของตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือการมองเห็นของตาทั้ง 2 ข้าง ต่างกันเกิน 2 
แถว  

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจวัดสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีตรวจพบสายตาผิดปกติโดยครูประจ าช้ันหรือบุคลากร

สาธารณสุข 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองสายตาทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน (ปีละ 1 ครั้ง) 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 2 - - 

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (น าเข้าในระบบ) และ/หรือส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline Data หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

2558 2559 2560 
ร้อยละของนักเรียนช้ัน 
ป. 1 ตรวจพบสายตา
ผิดปกต ิ

ร้อยละ 2.1 
(เริ่มต้น

โครงการ) 

2.5 2.2 
(ภาคเรยีนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561) 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปนัดดา  จั่นผ่อง 
นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา  
และกรมการแพทย ์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์สายตาผิดปกติในนักเรียน และเป็นข้อมลูส าหรับการติดตามเพื่อ                    
วางแผนการส่งต่อรักษา 

2. เพื่อใช้ส าหรับประเมินผลคุณภาพการตรวจคัดกรองสายตา 
การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 

DoH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 15. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือแก้ไข/ช่วยเหลือ 
ค านิยาม นักเรียนช้ันป. 1 ท่ีสายตาผิดปกติ ได้รับการส่งต่อเพื่อรับการตรวจยนืยัน วินิจฉัย แก้ไขภาวะ

สายตาผิดปกติ หรือรักษากรณีพบโรคตาอื่นๆ อย่างเป็นขั้นตอนและเหมาะสม  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนและการแก้ไขภาวะสายตา

ผิดปกต ิ
ประชากรกลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจวัดสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีไดร้ับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ที่ตรวจพบสายตาผิดปกติโดยครูประจ าช้ันหรือบุคลากร

สาธารณสุข 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 80 - - 

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2561 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (น าเข้าในระบบ) และ/หรือส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน Baseline Data หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

2558 2559 2560 
ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 
พบสายตาผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 

ร้อยละ - 41.3 - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

นางปนัดดา  จั่นผ่อง 
นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา  
และกรมการแพทย ์เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร  0 2590 4490                โทรสาร 0 2590 4488 
ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป  
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ส านักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป  
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในเป็นข้อมูลในการติดตามและวางแผนการส่งต่อรักษานักเรยีนที่มีสายตาผดิปกติ 

การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 
DoH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย/ส่งเสรมิเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเตม็ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 16. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายตุั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนบัตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 
ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  
สูงด ีหมายถึง เด็กที่มสี่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจรญิเตบิโต กรม
อนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D. ถึง -1.5 S.D. ของน้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑข์ึ้นไปและมีน้ าหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 68 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส     
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม NUTRI) 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC SERVICE กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข, และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
 B2 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน (รายละเอียดที่ตอ้งการเพิ่มเตมิ) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมสว่น   = (A1/B1) x 100 

ความครอบคลุม                           = (B1/ B2) x 100 (รายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติม) 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 

โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : 
ภาคเรยีนที่ 1 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงและลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงและลงข้อมูล  เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.,ม.ค.   
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 68 - 68  
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   

วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
ประมวลผลทุก 6 เดือน 

เอกสารสนับสนุน  ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2558 2559 2560 

เด็กอายุ 6-14 ปี  
สูงสมส่วน 

ร้อยละ 64 62.6 64.2 65.2 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท   โทร 02 5904329  โทรสาร 02 5904339 
นางสาวพรวิภา ดาวดวง                  โทร 02 5904334  โทรสาร 02 5904339 
นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์           โทร 02 5904334  โทรสาร 02 5904339 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผลทุก 6 เดือน 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล/
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ/
โทรศัพท์/โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 6- 14 ปี 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard , HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย/ส่งเสรมิเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเตม็ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 17. ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กอายุ 12 ป ีหมายถึง เด็กอายุ 12 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสงักัด หมายถึง โรงเรยีนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปี
เต็ม ถึง    12 ปี 11 เดือน 29 วัน)   

เกณฑ์เป้าหมาย เด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์  
ในปี 2564 เด็กชาย มีส่วนสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร เด็กหญิง มีส่วนสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 12 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส       
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม NUTRI) 
การส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกบัการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี             

แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC SERVICE กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
และการส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเดก็อายุ 12 ปี             

รายการข้อมูล 1 A1 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวดัส่วนสูง 
 A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด 
 B2 = จ านวนประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 12 ปี =  (A1/B1)  

ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี = (A2/B2) 
ระยะเวลาประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 1 ครั้ง  

โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : 
ภาคเรยีนที่ 1 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล  เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.,ม.ค.   
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 
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เกณฑ์การประเมิน : 
ปีงบประมาณ 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ภาคเรยีนที่ 2  

ปีการศึกษา 2560 
- - 

ปีงบประมาณ 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 

- - 

ปีงบประมาณ 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

- - 

ปีงบประมาณ 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- ภาคเรยีนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 

- - 

 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข   

วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ทุก 6 เดือน การส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี             

เอกสารสนับสนุน  ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
ข้อมูลการส ารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการส ารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี             

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

      ข้อมูลจากการรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งท่ี 1   พ.ศ. 2551-2 

Baseline 
data 

หน่วยวัด 
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 

(เทอม 2 ตค.-ม.ค.) 
2558 2559 2560 

เด็กชาย 148.2 
เด็กหญิง 151.1 

เซนติเมตร ชาย 147.9 ซม. 
หญิง 149.3 ซม. 

ชาย 148.7 ซม. 
หญิง 150.0 ซม. 

ชาย 148.8 ซม.  
หญิง 150.1 ซม. 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท    โทร 0 2590 4329      โทรสาร 0 2590 4339 
นางสาวพรวิภา ดาวดวง                   โทร 0 2590 4334      โทรสาร 0 2590 4339 
นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์            โทร 0 2590 4334      โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ ส านักทันตสาธารณสุข ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผลทุก 1 ปี 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล/
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ/
โทรศัพท์/โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 6- 14 ปี 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard , HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย/ส่งเสรมิเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเตม็ศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 18. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 

เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายตุั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี (โดยเริ่มนบัตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 14 
ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสงักัด หมายถึง โรงเรยีนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาขยายโอกาส  
ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ าหนักตามเกณฑส์่วนสูง > + 2 S.D. ขึน้ไป โดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจรญิเตบิโตของกรมอนามยั ปี 2542    

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 10 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนแข็งแรงและฉลาด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส     
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม NUTRI) 
แหล่งข้อมูล ระบบรายงาน HDC SERVICE กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข, และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปี ท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนรวมกัน 
รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริม่อ้วนและอ้วน  = (A1/B1) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 
โดยจดัเก็บข้อมลู 2 ภาคเรยีน คือ : 
ภาคเรยีนที่ 1 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงและลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 พ้ืนท่ีช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูงและลงข้อมูล  เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.,ม.ค.   
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- 10 - 10 

 
 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข   
วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล

ทุก 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน   ฐานข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด 
ร้อยละเด็กอาย ุ6-14 ปี สูงดีสมส่วน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2558 2559 2560 

เด็กอายุ 6-14 ปี  
มีภาวะเริ่มอ้วนและ

อ้วน 

ร้อยละ 8.8 9.5 13.1 11.1 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท    โทร 0 2590 4329  โทรสาร 0 2590 4339 
นางสาวพรวิภา ดาวดวง                   โทร 0 2590 4334  โทรสาร 0 2590 4339 
นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์            โทร 0 2590 4334  โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็น
ผู้วิเคราะห์และรายงานผลทุก 6 เดือน 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล/
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ/
โทรศัพท์/โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กอายุ 6- 14 ปี 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard , HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 19. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาเม็ดที่มสี่วนประกอบของ elemental iron 60 
มิลลิกรัมต่อเม็ด 
เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 ถึง 14 ปีบริบูรณ์ทุกราย 
(ตามกิจกรรมตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นข้อมูลตดิตามสถานการณก์ารไดร้ับธาตเุหล็กในเด็กวัยเรียน 

ในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมภีาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็ก 
ลดลง และมีความฉลาดทางสติปญัญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 6 – 14 ปี 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุ 6 – 14 ปี เช่ือมกับการได้รับยาเมด็เสริมธาตุเหล็ก (แฟ้ม 

Nutrition และ DRUG_IPD ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม)  
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีได้รบัยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กอายุ 6-14 ปีท้ังหมดที่ช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสูง  

จากแฟ้ม Nutrition (ไม่ใช่กลุ่มเดก็ป่วย) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 6 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
70 70 70 70 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหลก็ 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 2559 

ร้อยละของเด็ก
อายุ 6 - 14 ปี 
ได้รับยาเมด็เสริม
ธาตุเหล็ก 
 

ร้อยละ - - - - - 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329             โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
แพทย์หญิงพรเลขา  บรรหารศุภวาท   
โทร. 0 2590 4329             โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329             โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
นายภาสกร  สุระผดั 
โทร 0 2590 4334             โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การไดร้ับธาตเุหล็กในเด็กวัยเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ลดลง และมีความฉลาดทางสติปญัญาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
หลักเกณฑก์ารจ่ายยา 1. หน่วยบริการสาธารณสุขจา่ยยาเม็ดเสรมิธาตเุหล็กทุกครั้งท่ีให้บรกิารอนามัยโรงเรยีน  

    และมีการช่ังน้ าหนัก-วัดส่วนสงูเด็กเทอมละ 1 ครั้ง 
2. จ่ายยาให้เพียงพอกับปริมาณทีก่ าหนดตามค าแนะน า (คู่มือแนวทางการควบคุมและ 
    ป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยค านวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตเุหล็กลงใน แฟ้ม Drugส่งออกตาม 
   โครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ชื่อทางการค้าและรหัสยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา19 ตัวแรก) 

EUROFER  202030120137819920381422 

FEMARATE 100488000004203120381169 

FERROTABS  
BEFERMED 

100489000004320121881267 
100489000004320121881267 

F-TAB  100488000004203121781674 
100488000004203120381442 

FERROUS FUMARATE 100488000004203120381013 

FERMIRON 100488000004203120381053 

I - RON 100488000004203120381144 

FERRA 100488000004203120381271 

mailto:sunisa.s@anamai.mail.go.th
mailto:sunisa.s@anamai.mail.go.th
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FERMATE 100488000004203120381341 

FEROUS FAMARATE TABLET 100488000004203120381626 
100488000004203121881626 

I-RON-F 100488000004203121781144 

FER - TAB 100488000004203121881442 

FERMASIAN S/C 100488000004203121881553 

FERROUS SULFATE 
 

100489000004192121881506 
100489000004320120381122 
100489000004320120381506 
100489000004203120381555 

FERROUS SULFATE FILM COATED 100489000004203120381084 

FERROUS SULPHATE 
 

100489000004203120381144 
100489000004203120381619 
100489000004203120381477 
100489000004203120381544 
100489000004203120381546  
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 20. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม เด็กอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กที่อายุ 12 ปีเต็มถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน  
ปราศจากฟันผุ คือ ฟันถาวรที่ไมม่ีรูผุ (cavity) ที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือเป็นฟันผุที่กิน
ลึกเข้าไปใต้เคลือบฟัน  มีพื้นหรือผนังนิ่ม และไมไ่ด้รบัการอุด   ถอน รักษาคลองรากฟัน 
หรือบูรณะเพิ่มเติมใดๆ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลของการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากของเด็กวัยเรียน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 12 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการตรวจสขุภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี 
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนเด็กอายุ 12 ปีที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุลากร ไม่พบฟันถาวรผุ 

ถอน อุด (แฟ้มDENTAL ใน HDC SERVICE) 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนเด็กอายุ 12 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันต

บุคลากร (แฟ้ม DENTAL) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง (ส.ค.-ก.ย.) 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 

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

- - - 50  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิธีการประเมินผล   
 

ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน   
 

1.คู่มือการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจยัเสีย่ง 
2.แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2561 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ 
2556 2557 2558 2559 2560      

63.6 60.9 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง       โทร 0 2590 4217     
2. ทพญ. กันยา  บุญธรรม        โทร 0 2590 4204 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั  ร่วมกับศูนย์อนามัย เป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผลปี
ละ 1 ครั้ง 
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ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง        โทร  0 2590 4217     
2. ทพญ. กันยา  บุญธรรม         โทร  0 2590 4204 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อเฝ้าระวังการเกดิโรคฟันผุในเดก็อายุ 12 ปีและส่งต่อเพื่อรักษา 
การเผยแพร่ข้อมูล HDC SERVICE  หรือ DoH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 21. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 10-14 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC SERVICE ต่อ

จ านวนประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 
มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 1.3 ต่อประชากรหญิงอาย ุ10-14 ปี  1,000 คน (ปี 2561) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีท าการเกบ็ข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 10-14 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 10-14 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการส ารวจ TypeArea=1,3)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC SERVICE 
รายการข้อมูล adjusted  a: ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์  ปีท่ีผ่านมา/อัตรา

คลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานข้อมูล HDC SERVICE ปีท่ีผ่านมา 
  b: อัตราการคลอดจากระบบ HDC SERVICE ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอตัราการคลอด ณ สิ้นสุดไตร

มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/4 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2 
การเฝา้ระวังอัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี 
(adjusted) 

 a X b= การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted) 

ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 

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

1.3 1.3 1.3 1.3 
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
ประมวลผลทุก 3 เดือน 
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เอกสารสนับสนุน  ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด อัตราการคลอดในหญิงอายุ 1.3 ปี 
ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
อัตราการคลอดในหญิง
อายุ 10-14 ปี 
(ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ปี 
1,000 คน 
 

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 

- การเฝ้าระวังอัตรา
การคลอดในหญิงอายุ 
10 -14 ปีในระบบ 
HDC SERVICE 
(ข้อมูล ณ 5 ก.ย. 60) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ปี 
1,000 คน 
 

 0.75 0.89 1.04 1.07 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ล าภู        ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167                  โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com   
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาคชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี  
การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 

การรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามค ารบัรอง กพร.  พ.ศ. 2561  
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  



รายละเอียดตวัชี้วัดการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2561 | กองแผนงาน กรมอนามัย 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวัยรุ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 22. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
ค านิยาม จ านวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC SERVICE ต่อ

จ านวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 
มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน (ปี 2561) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ท่ีมีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีท าการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ท่ีมีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจ านวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการส ารวจ TypeArea=1,3)  
สูตรค านวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC SERVICE 
รายการข้อมูล adjusted a: ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์  ปีท่ีผ่านมา/อัตรา

คลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC SERVICE ปีท่ีผ่านมา 
 b: อัตราการคลอดจากระบบ HDC SERVICE ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอตัราการคลอด ณ สิ้นสุดไตร

มาสที่ 4 ของปีงบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC SERVICE X 4/4 

สูตรค านวณตัวชี้วัด 2 
การเฝา้ระวังอัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ปี 
(adjusted) 

a X b= การเฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted) 

ระยะเวลาประเมินผล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 

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

40 40 40 40 
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักอนามัยการเจริญพันธุ ์
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
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เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป ี
ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2555 2556 2557 2558 2559 
- อัตราการคลอดในหญิง
อายุ 15-19 ปี 
(ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) 
 

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน 
 

53.4 51.2 47.9 44.3 42.5 

- การเฝ้าระวังอัตรา
การคลอดในหญิง
อายุ 15-19 ปีใน
ระบบ HDC 
SERVICE 
(ข้อมูล ณ 5 ก.ย. 60) 

อัตราการคลอดต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน 
 

- 26.25 30.91 32.06 31.05 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

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

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ล าภู     ส านักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167                โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาคชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  
การเผยแพร่ข้อมูล - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามยั 

- การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดตามค ารับรอง กพร.  พ.ศ. 2561  
- การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
- การประชุมวิชาการด้านอนามัยการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 23. ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
ค านิยาม 
 
 

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจ านวนหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้ง
ทุกประเภท 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

 Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 9.5 (พ.ศ. 2561)  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภด์้วยการคลอดทั้ง
การคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีท่ีท าการเก็บข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูล หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภ์ 
ด้วยเรื่องการคลอด และการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข  

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 

LABOR โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี ้
- การตั้งครรภส์ิ้นสดุลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี  
- เป็นการตั้งครรภค์รั้งท่ี 2 ข้ึนไป GRAVIDA(LABOR)  2 

นับเป็นจ านวนผูม้ารับบริการ (ตดัความซ้ าซ้อนด้วย CID + BDATE) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 
LABOR โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี ้

- การตั้งครรภส์ิ้นสดุลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 

 BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี  
นับเป็นจ านวนผูม้ารับบริการ (ตดัความซ้ าซ้อนด้วย CID + BDATE)  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 เดือน 
วิธีการประเมินผล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมลูของแต่ละจังหวัด และรายงานข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูล Health Data Center ทุก 1 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 
 
 

ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ าในหญิง 
อายุน้อยกว่า 20 ปี* 

2556 2557 2558 2559 2560 
ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี  
 

ร้อยละ 
(ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ าในหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี จาก HDC 
SERVICE ณ 5 กย 59 

15.91 18.22 17.95 18.04 17.00 

*ข้อมูล จากระบบ HDC SERVICE ณ วันท่ี 8 ธ.ค. 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
การด าเนินงาน 

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

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE  
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ล าภู      ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
โทร 0 2590 4167                โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE  

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ น าข้อมูลไปใช้ในกาวางแผนและตดิตามการแก้ไขปญัหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น และการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 

การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ 
ที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 24. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีสูงดีสมส่วน 
มิติข้อมูล   Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม วัยรุ่น 15-18 ปี หมายถึง ประชาชนท่ีอายุระหว่าง 15 ปีเต็ม-17 ปี 11 เดือน 29 วัน 
สูงดี หมายถึง วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบ
กับกราฟการเจริญเติบโตกรมอนามัย ปี 2542 
สมส่วน หมายถึง วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟ
การเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของ
น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
สูงสมส่วน หมายถึง  วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและ
มีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย - 
วัตถุประสงค ์ - เพื่อวิเคราะหส์ถานการณ์การเจริญเติบโตของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ในประเทศไทย เพื่อ

น าข้อมูลมาเป็น baseline ในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
- เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงานเพือ่ส่งเสรมิวัยรุ่นสูงดีสมส่วน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย วัยรุ่นอายุ 15 -18 ปี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุ 15 – 18 ปี ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน กระทรวงสาธารณสขุ (แฟ้ม NUTRITION) 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A=จ านวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 B=จ านวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่ช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด  

จากแฟ้ม Nutrition (ไม่ใช่กลุ่มเดก็ป่วย) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 6 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

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

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล  ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 6 เดือน 

เอกสารสนับสนุน  
 

แผ่นพับ "วัยรุ่นสูงดสีมส่วน by NEST" 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด (เทอม 2 ตค.-ม.ค.) 
2558 2559 2560 

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 
15-18 ปีสูงดีสมส่วน 

ร้อยละ 67.1 67.2 66.6 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวสุนธรี   เสรสีุชาติ    
โทร  0 2590 4308                โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาวลักษณิน  รุ่งตระกลู   
โทร. 0 2590 4308                โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : klaksanin@gmail.com 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการวัยรุ่นและวัยท างาน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางวสุนธรี   เสรสีุชาติ    
โทร  0 2590 4308                โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาวลักษณิน  รุ่งตระกลู   
โทร. 0 2590 4308                โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : klaksanin@gmail.com 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการวัยรุ่นและวัยท างาน ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ - วิเคราะหส์ถานการณ์การเจรญิเติบโตของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ในประเทศไทย เพื่อน า
ข้อมูลมาเป็น baseline ในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในปงีบประมาณถัดไป 
- วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมวัยรุ่นสูงดสีมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
  

mailto:wsarsanasuwan1960@gmail.com
mailto:klaksanin@gmail.com
mailto:wsarsanasuwan1960@gmail.com
mailto:klaksanin@gmail.com


รายละเอียดตวัชี้วัดการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2561 | กองแผนงาน กรมอนามัย 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวัยท างาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างานที่พึงประสงค ์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ประชากรวัยท างานหุ่นดีสุขภาพดี 
ตัวชี้วัด 25. ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม วัยท างาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน  ที่มา
รับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต. 
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ าหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยค านวณจาก น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.) 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี  
มีค่าดัชนีมวลกายปกติผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
หมายถึง  
1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
2. มีแผนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการติดตามประเมินผลในประเด็นเพื่อให้
ประชาชนวัยท างานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ  

เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 55 ร้อยละ 56 ร้อยละ 57 ร้อยละ 58 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีสุขภาพด ี

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชาชนวัยท างานทุกคน โดยวัดผลที่อายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน - 44  ปี 11 เดือน 29 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS, 
HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A= จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน    ที่มีดัชนี
มวลกายปกติที่ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสงูทั้งหมด 

รายการข้อมูล 2 B= จ านวนประชากรวัยท างานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน -44  ปี 11 เดือน 29 วัน    ที่ช่ัง
น้ าหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  
 
 
 
 
 
 

- ทุก 1 ปี 
- การดึงข้อมูลตามรอบการตรวจราชการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 3                                        
(ไตรมาส 1 เดือน ธันวาคม ไตรมาส 3 เดือน มิถุนายน)   
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เกณฑ์การประเมิน ปี 2561     
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ    
มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ร้อยละของประชาชนวัย
ท างาน มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ 
-วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่า
ดัชนีมวลกายระดับพื้นท่ี 
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานในจังหวัด 

-พชอ.มีแผนการ
ด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ
และการติดตาม
ประเมินผลในประเด็น
เพื่อให้ประชาชนวัยท างาน 
มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
-จังหวัดมีรูปแบบการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงคโ์ดยชุมชนมสี่วน
ร่วม/สถานประกอบการ 
โรงงาน อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 รูปแบบ 
 

-มีการด าเนินงานตาม
ประเด็นเพื่อให้ประชาชน
วัยท างานมีค่าดัชนีมวล
กายปกต ิ
-เยี่ยมเสรมิพลังและ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ในระดับพื้นท่ี 
-มีนวัตกรรมชุมชน/
องค์กร อย่างน้อยจังหวัด
ละ 1 เรื่อง 
 

-วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลดูแนวโนม้ของค่า
ดัชนีมวลกายระดับพื้นท่ี 
-ประเมินผลรูปแบบ/
นวัตกรรมชุมชน/องค์กร 

 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลผลทุก 1 ป ี
เอกสารสนับสนุน 1.โรคอ้วนลงพุง 7.ออกก าลังกายในคนอ้วน 

2.พิชิตอ้วน พิชิตพุง 8. แนวทางการส่งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ของวัยท างาน
ส าหรับผู้น าสุขภาพ (Health leader) 

3. ดูแลหุ่นสวยด้วยตนเอง 9. เดินขึ้นบันไดโอกาสทองของสุขภาพ 
4. ขยับกับกิน 10.องค์ความรู้ ทฤษฎีการสร้าง

พฤติกรรมสุขภาพ 
5. กินผักชะลอวัย หุ่นสวยหน้าใส 11. ออกก าลังกายในวัยท างาน 
6. ประชุมไดผ้ล คนไดสุ้ขภาพ 12. การเดินนี้ไซร้ ไม่ใช่ธรรมดา 

 

      สามารถดาวโหลดได้ที่    

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

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.  
2557 2558 2559 2560 

วัยท างานอายุ 
30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกาย
ปกติ ร้อยละ 
54.08 

ร้อยละ 54.75 
(ปชก 7.8 

ลค.) 

52.54  
(ปชก 5.7 

ลค.) 

54.08 
(ปชก 10  
ลค ณ 9 
กย.59) 
51.44 

(ปชก 10  
ลค 

ณ 8 ตค.
59) 

51.80 
(ปชก 6.7 

ลค.        
ณ 25 กย.

60) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกลุ   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ 
   โทร  0 2590 4328                 มือถือ  08 1421 1411 
   โทรสาร  0 2590 4339            E-mail : napavkul@gmail.com   
2. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร     ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
   โทร  0 2590 4587                 มือถือ  08 1377 6623 
   โทรสาร  0 2590 4587            E-mail : udom.a@anamai.mail.go.th 
3. นางวสุนธรี  เสรสีุชาติ              กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด ส านักโภชนาการ 
    โทร  0 2590 4307                มือถือ  08 4916 2564 
    โทรสาร  0 2590 4339           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com  
4. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์         กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทร  0 2590 4413                มือถือ  08 6332 3600 
    โทรสาร  0 2590 4584           E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน  กรมอนามัย  (ผ่านระบบ KISS) ร่วมกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล         กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด  ส านักโภชนาการ 
    โทร  0 2590 4307                มือถือ : 09 8263 9591 
    โทรสาร  0 2590 4339           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th.com                                                                          
2. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์         กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
    โทร  0 2590 4413                มือถือ : 08 6332 3600 
    โทรสาร  0 2590 4584           E-mail : supitcha.w@anamai.mail.go.th  

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ - วิเคราะหส์ถานการณ์ประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ เพื่อน า
ข้อมูลมาเป็น baseline ในการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในปงีบประมาณถัดไป 
- วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานมีสุขภาพดี 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์  ประชากรวัยท างานหุ่นดี สุขภาพดี 
ตัวชี้วัด  26. ประชากรไทยอายุต้ังแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงาน ไม่วา่จะเป็น
ในการท างาน การเดินทาง หรือ กจิกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรูส้กึเหนื่อย แต่ยังพูดเป็น
ประโยคได้ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ยกของเบา (4 MET) 
กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนือ่ย จนพูดเป็นประโยคไมไ่ด้ 
เช่น ว่ิง ยกของหนัก (8 MET) 
กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ  
  - อายุ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางหรือหนักอย่างน้อยวันละ 60 นาที 
หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือรวมกัน 
(อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก) 
MET ย่อมาจาก Metabolic Equivalent เป็นหน่วยบอกจ านวนเท่าของการใช้พลังงานใน
กิจกรรมใดๆ เทียบกับขณะนั่งพัก ซึ่งเท่ากับ 1 MET ยกตัวอย่างเช่น   การเดินขึ้นบันไดจะใช้
พลังงาน 8 เท่าของขณะพักหรือ 8 METs    

เกณฑ์เป้าหมาย  ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ  
 

ปีงบประมาณ 
61  

ปีงบประมาณ 
62 

ปีงบประมาณ 
63 

ปีงบประมาณ 
64 

ปีงบประมาณ 
65 

ร้อยละ 68 ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 
 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ประชากรมสีุขภาพท่ีดี ลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง           
มีร่างกายที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวัน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรไทย อายุตั้งแต่ 15-59 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire : WHO GPAQ 
แหล่งข้อมลู ผลการส ารวจกิจกรรมทางกายของคนไทย จากสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล  

รายการข้อมูล 1 A= กลุ่มตัวอยา่งที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 
รายการข้อมูล 2 B= ประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีส ารวจ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
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เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

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

- ถ่ายทอดและสื่อสารแนว
ทางการมีกิจกรรมทาง
กาย ให้ภาคีเครือข่าย
น าไปปฏิบตัิ ติดตาม
ประเมินผลการน าไป
แนวทางไปใช้  

- จัดท าแผนปฏิบตัิการการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

- ขยายต้นแบบการบริหาร
จัดการการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายใน
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการ
มีกิจกรรมทางกายของคน
ไทย 

- ศูนย์อนามัยเขต, 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 
สถานศึกษา, สถาน
ประกอบการ, สถาน
บริการสาธารณสุข น า
แนวทางการมีกิจกรรม
ทางกายไปใช้ส่งเสริม 

- ขยายต้นแบบการบริหาร
จัดการการส่งเสริม
กิจกรรม 
ทางกายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล  ร้อยละของประชากรไทยอายุ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพยีงพอต่อสขุภาพ 
เอกสารสนับสนุน 1. World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire : WHO  

   GPAQ. 
2. World Health Organization. ข้อแนะน าการมีกิจกรรมทางกาย 2010 
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล. รายงานการส ารวจกิจกรรมทางกาย 
   ของคนไทย ปี พ.ศ.2555-2559. 
4. Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละของประชากรไทย อายุ 15-59 ปี 
มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 

2555 2556 2557 2558 2559 
ร้อยละของประชากร
ไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี   
มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอต่อสุขภาพ 

ร้อยละ 69.3 72.3 67.7 74.4 71 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /    
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

 1. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
    โทร 0 2590 4586                 โทรสาร  0 2590 4584   
    E-mail : nongpanga.s@anamai.mail.go.th 
 2. นางณัฏฐกา   กิจสมมารถ                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 
     โทร  0 2590 4585         
     E-mail : plan.ex@anamai.mail.go.th 
     กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
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หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง)  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

 1. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     โทร  0 2590 4586                 โทรสาร  02 590 4584   
     E-mail : nongpanga.s@anamai.mail.go.th 
 2. นางณัฏฐกา   กิจสมมารถ                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 
     โทร  0 2590 4585         
     E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th 
     กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล  กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

 - 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์  เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน  
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

การเผยแพร่ข้อมูล  DoH Dashboard  
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กลุ่มวัยผูสู้งอาย ุ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพ่ือเป็นหลักชัยของสังคม (Thai Active Aging: Strong Social 
and Security) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพที่ดี 
ตัวชี้วัด 27. ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซ่ีหรือ 4 คู่สบ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีเต็มถึง 74 ปี 11 เดือน 29 วัน  
ฟันแท้ใช้งานได้ คือ ฟันแท้ที่สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้จะไม่นับรวมกรณเีหลือแต่รากฟันท่ี
จ าเป็นต้องถอน หรือฟันโยกตั้งแต ่3degree ที่ต้องถอน  
อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ4 คู่สบ หมายถึง ผู้สูงอายุท่ีมีฟันแท้ตั้งแต่ 20 ซี่ข้ึนไปและมีการสบฟัน
หลัง ตั้งแต่ฟันกรามน้อยและ/หรือฟันกราม ท้ังซ้าย-ขวารวมกันตั้งแต่ 4คู่สบขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 44 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอาย ุ
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการตรวจสขุภาพช่องปากผู้สูงอาย ุ
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จ านวนผู้สูงอายุ60-74ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยมีฟันแท้อย่างน้อย20ซี่และ4

คู่สบ (แฟ้มDENTAL ใน HDC SERVICE) 
รายการข้อมูล 2 B= จ านวนผู้สูงอายุ60-74ปี ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม DENTAL) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ปีละ 1 ครั้ง (ส.ค.-ก.ย.) 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 44  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการประเมินผล  
 
 

ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารสนับสนุน  
 
 

1.คู่มือการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจยัเสีย่ง 
2.แนวทางการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2561 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย20 ซ่ี 
2556 2557 2558 2559 2560   

- - - - 63.67 
 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้+เทยีมใช้งานไม่น้อยกว่า4คู่สบ 
2556 2557 2558 2559 2560   

- - - - 22.91 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ทพญ. วรางคนา เวชวิธี     โทรศัพท์ 0 2590 4116 
2. นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   โทรศพัท์ 0 2590 4217 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั  ร่วมกับศูนย์อนามัย เป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผล 
ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. ทพญ. วรางคนา เวชวิธี     โทรศัพท์ 0 2590 4116 
2. นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   โทรศพัท์ 0 2590 4217 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและส่งต่อเพื่อบูรณะฟัน 
การเผยแพร่ข้อมูล HDC SERVICE  หรือ DoH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพ่ือเป็นหลักชัยของสังคม (Thai Active Aging: Strong Social 
and Security) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพที่ดี 
ตัวชี้วัด 28. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ  หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พ่ึงประสงค์ 
1.ออกก าลังกาย 150 นาที / สัปดาห์ ( วันละ 30 นาที/5วัน/สัปดาห์) 
2.รับประทานผักสด/ผลไมส้ด เปน็ประจ า 
3.ดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 
4.ไม่ดื่มสุรา/แอลกอฮอล ์
5.ไม่สูบบหุรี ่

เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 50  
วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อคัดกรองและประเมินพฤตกิรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ 

2. เพื่อส่งเสรมิและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะกาย ใจ ของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอาย ุ
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
 
 
 
 
 

1. สุ่มประเมินตามระเบียบวิธีวิจยัโดยพื้นท่ี / ส ารวจ 
2. พ้ืนท่ีส่งรายงานผ่านศูนย์อนามยั 
3. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 รายงานตามระบบโปรแกรมรายงานของกรมอนามัย ตามรอบ 12 เดือน 
4. ส่วนกลางเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายตัวช้ีวัด 
5. รอประสานเชื่อมโยงข้อมลูกับระบบ HDC SERVICE  

แหล่งข้อมลู รพ.สต.,รพช.,อปท./HDB/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัยที่ 1-13 / สอส.  
รายการข้อมูล 1 จ านวนผู้สูงอายมุีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
รายการข้อมูล 2 จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  
 
 
 

ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์
= จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค์ X 100 
                   จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการประเมิน 

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 1 ปี 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

 

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

- ร้อยละ 40 - ร้อยละ 50 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศนูย์อนามัยที่ 1-12/สถาบันสุขภาวะเขตเมือง  
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วิธีการประเมินผล รายงานตามโปรแกรมระบบเฝ้าระวัง รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน  
เอกสารสนับสนุน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ  กรมอนามยั 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 2556 2559 

ร้อยละของผูสู้งอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึ่ง
ประสงค ์

ร้อยละ 18.7* 26.7* 27.8* 

    * การประเมินแผนผู้สูงอายุแหง่ชาติ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวิมล   บ้านพวน                  รองผู้อ านวยการส านักอนามัยผูสู้งอายุ   กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4508                  มือถือ  08 1444 2864   
E – mail : Vimol.b@ anamai.mail.go.th 
นางอรวรรณี   อนันตรสุชาติ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทร  0 2590 4508                  มือถือ  08 1454 3563 

หน่วยงานประมวลผลและจัดท า
ข้อมลู (ระดับส่วนกลาง) 

นางอรวรรณี   อนันตรสุชาติ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทรศัพท์  0 2590 4508 , 08 1454 3563 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอรวรรณี   อนันตรสุชาติ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทร  0 2590 4508                    มือถือ  08 1454 3563  
Email orawannee.a@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวจุฑาภัคร เจนจิตร          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  0 2590 4504                    มือถือ  09 1768 6265  
Email jutapak.j@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล รพ.สต.,รพช.,อปท./HDB/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด / ศูนย์อนามัยที่ 1-12/สถาบันสุขภาวะ
เขตเมือง/สอส. 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

1. นางอรวรรณี   อนันตรสุชาติ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
โทร  0 2590 4508                    มือถือ  08 1454 3563  
Email orawannee.a@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวจุฑาภัคร เจนจิตร         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  0 2590 4504                    มือถือ  09 1768 6265  
Email jutapak.j@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันสุขภาวะเขตเมือง 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน ์ ใช้ในรวบรวมวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่งในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ 
การเผยแพร่ข้อมูล ทาง Website ส านักอนามัยผูสู้งอายุ 
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กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความ เข้มแข็ ง ในการจั ดการด้ านอนามั ยสิ่ งแวดล้อมของ ชุมชน ( Active 

Communities) 
ตัวชี้วัด 29. จ านวนต าบลมีชุมชนที่มีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลได้อย่างปลอดภัย (Safely 

managed sanitation) 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) 

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promotion Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) 
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 1. ต าบล หมายถึง ต าบลที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
2. ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่อยู่ในต าบลเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3. ชุมชนที่มีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลได้อย่างปลอดภัย (Safely managed sanitation)  
หมายถึง  ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในชุมชนนั้นมีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 
    (1) ส้วมในครัวเรือน สะอาด และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
    (2) ส้วมในครัวเรือนมีระบบเก็บกักหรือบ าบัดสิ่งปฏิกูล เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม หรือระบบ
บ าบัดแบบติดกับท่ี (On-Site Treatment)  และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ไม่แตกหรือรั่วซึม 
    (3) กรณีส้วมเต็ม ครัวเรือนใช้บริการรถสูบสิ่งปฏิกูลของราชการส่วนท้องถิ่น หรือจาก 
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น  (สังเกตได้จากตัวรถจะมีข้อความว่า 
“รถสูบสิ่งปฏิกูล” เลขทะเบียนใบอนุญาตช่ือบริษัท หรือเจ้าของกิจการพร้อมหมายเลข
โทรศัพท ์
ไว้ด้านข้างทั้งสองด้านของตัวรถ) 
    (4) ครัวเรือนไม่ปล่อยหรือระบายสิ่งปฏิกูลจากส้วมออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ าบัด 
    (5) ไม่พบ/ไม่มีการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ของชุมชน 
4. ส้วม  หมายถึง  ที่ที่ใช้เก็บรวบรวมอุจจาระปัสสาวะที่มนุษย์ขับถ่ายออกมา โดยท าให้เกิด

การย่อยสลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรคไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุของแมลงและพาหะน าโรค 

5. สิ่งปฏิกูล  หมายถึง  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของต าบลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มีชุมชนที่มีการ
จัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลได้อย่างปลอดภัย (Safely managed sanitation) อย่างน้อย 1 
ชุมชน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ต าบลที่ เป็นพื้นที่ เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  จ านวน 120 ต าบล  
(ณ ธันวาคม 2560) 

2. ชุมชนในต าบลที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 
3. ครัวเรือนในชุมชน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของชุมชนในต าบลที่เป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

2. ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์อนามัย ร่วมกันส ารวจข้อมูลการจัดการส้วมและสิ่ง
ปฏิกูลของชุมชน ตามแบบส ารวจท่ีก าหนด 
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แหล่งข้อมลู ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
 

รายการข้อมูล 1 จ านวนต าบลมีชุมชนที่มีการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัย (Safely managed 
sanitation) 

รายการข้อมูล 2 - 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  - 
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง 
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2561 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - 120 ต าบล (ร้อยละ 100)  

 

วิธีการประเมินผล   ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  
 

เอกสารสนับสนุน   1. คู่มือการจัดการสิ่งปฏิกลู (แบบครบวงจร) 
2. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน (Active Community) 

รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละ 100 ของต าบลในพื้นที่เสีย่งโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี มีชุมชนท่ีมี
การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกลูได้อยา่ง
ปลอดภัย (Safely managed sanitation)  
อย่างน้อย 1 ชุมชน 

ร้อยละ 

- - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 1. นายประโชติ  กราบกราน         ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 
โทร  0 2590 4128         มือถือ  08 1626 4111  
โทรสาร  0 2590 4200            E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th 

2. น.ส.อินทิรา  สุภาเพชร์          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  0 2590 4128         มือถือ  08 5889 8941 
โทรสาร  0 2590 4200            E-mail : intira.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางณีรนุช   อาภาจรัส             ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
โทร  0 2590 4316                 มือถือ  08 1566 8879 
โทรสาร  0 2590 4321            E-mail : a.neeranuch@gmail.com 

2. นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
โทร  0 2590 4263                 มือถือ  08 6889 2668 
โทรสาร  0 2590 4321            E-mail : uthaiwan.j@anamai.mail.go.th 

3. นางพรสุดา  ศิริ                     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 
โทร  0 2590 4316                 มือถือ  08 9668 9654 

   โทรสาร  0 2590 4316            E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
   โทร  0 25904263                      มือถือ 08 6889 2668 
   โทรสาร  0 2590 4321                E-mail : uthaiwan.j@anamai.mail.go.th 
2. นางพรสุดา  ศิริ                         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

โทร  0 2590 4316                     มือถือ  08 9668 9654 
โทรสาร  0 2590 4316                E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 1. เพื่อใช้วางแผนการด าเนินงานสง่เสริมและพัฒนาการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เสีย่ง  
   และลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดี 
2. สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal :  
   SDG) ข้อ 6.2 
 

การเผยแพร่ข้อมูล เว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

  



รายละเอียดตวัชี้วัดการเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพละอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2561 | กองแผนงาน กรมอนามัย 71 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจดัการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities) 
ตัวชี้วัด 30. ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) 

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promotion Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ) 
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 1. มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มลูฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเขม้ข้นซึ่งถ้ามีการ
สัมผสัหรือใกล้ชิดกับมลูฝอยนั้นแล้วสามารถท าให้เกดิโรคได้ 

กรณีมลูฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกดิขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
รักษาพยาบาล การให้ภูมคิุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจยัเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยตดิเช้ือ 

(1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรอืสัตว์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจชันสูตรศพหรือซาก
สัตว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

(2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ท าด้วยแก้ว สไลด์ และแผ่น
กระจกปิดสไลด์  

(3) วัสดุซึ่งสัมผสัหรือสงสัยว่าจะสมัผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลอืด ผลติภณัฑ์ที่ได้จากเลือด 
สารน้ าจากร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ท าจากเชื้อโรคทีม่ีชีวิต เช่น ส าลี ผา้ก๊อส ผ้า
ต่างๆ และท่อยาง  

(4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรกัษาผู้ป่วยตดิเช้ือร้ายแรง 
ที่เกิดขึ้นไดร้ับการก าจัดอย่างถูกตอ้ง หมายถึง มูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลทุกแห่งไดร้ับ
การก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
2. สถานบริการการสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
เอกชน 
3. การจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง การจัดการมลูฝอยติดเชื้อที่
เกิดขึ้นจากสถานบริการการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวิชาการใน 7 เรื่อง ได้แก่  
 (1) ด้านบุคลากร 

  (2) การคัดแยกมูลฝอย 
 (3) การเก็บรวบรวมมลูฝอยติดเชื้อ 

  (4) การเคลื่อนย้ายมลูฝอยติดเชือ้ 
  (5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 
  (6) สถานท่ีพักรวมมูลฝอยติดเชือ้ 
  (7) การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
รวมทั้งมีการใช้ระบบควบคุมก ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานการจัดการมลูฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย สถานบริการการสาธารณสุข ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ จ านวน 959 แห่ง 

2. โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 345 แห่ง 
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วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. ศูนย์อนามัยร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ด าเนินการตรวจประเมินการจดัการมูลฝอย 
   ติดเชื้อของสถานบริการการสาธารณสุขปีละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือของ 
   สถานบริการการสาธารณสุขในเขตพื้นท่ีที่รับผดิชอบ แล้วจัดส่งให้ศูนย์อนามัย 
3. ศูนย์อนามัย รวบรวม วเิคราะห ์และสรุปผลข้อมูลการจดัการมลูฝอยติดเชื้อของสถานบริการ 
   การสาธารณสุขในภาพรวมของศูนย์อนามัย แล้วจดัส่งใหส้่วนกลาง 

แหล่งข้อมลู สถานบริการการสาธารณสุขท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมูล 1 A  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
รายการข้อมูล 2 B  =  จ านวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
รายการข้อมูล 3 C  =  จ านวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีการจัดการมลูฝอยติดเชื้อได้อยา่งถูกต้องตามหลักวิชาการ 
รายการข้อมูล 4 D  =  จ านวนโรงพยาบาลเอกชนท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการจดัการมลูฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ  = (A/B) X 100 
 ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการมลูฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

= (C/D) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล 1. รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6และ12 เดือน) 

2. ประเมินการจัดการมลูฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสขุปีละครั้ง 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส ในระบบศูนยข์้อมูล  
   Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม และระบบ DoH Dashboard 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

ประเภทสถานบริการการสาธารณสุข รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  - - - ร้อยละ 100 

โรงพยาบาลเอกชน  - -  - ร้อยละ 100 
 

วิธีการประเมินผล ศูนย์อนามัยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการ
การสาธารณสุข ปีละครั้ง และรายงานข้อมูลในระบบ DoH Dashboard รายไตรมาส 
 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
3. คู่มืออบรมผู้ปฏิบัติงานมลูฝอยติดเชื้อ หลักสูตรป้องกันและระงับการแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจ

เกิดจากมลูฝอยติดเชื้อ 
4. คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
5. คู่มือแนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital 
6. กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
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รายละเอียด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการจดัการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ร้อยละ 
93.80 

 
92.34 

 
89.78 

 

ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการมลู
ฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ 

ร้อยละ - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 1. นายประโชติ  กราบกราน                 ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
โทร  0 2590 4128                         มือถือ  08 1626 4111  
โทรสาร  0 2590 4200      E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th 

2. น.ส.ปาณสิา  ศรีดโรมนต ์                 ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน  0 2 590 4128    
โทรสาร  0 2590 4200       E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 

3. น.ส.จารุวรรณ โลไธสง                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ    
โทร  0 2590 4128    
โทรสาร  0 2590 4200       E-mail : jaruwan.l@anamai.mail.go.th 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ                    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  0 2590 4263                 มือถือ  08 6889 2668 
โทรสาร  0 2590 4321       E-mail : uthaiwan.j@anamai.mail.go.th 

2. น.ส.ปาณสิา  ศรีดโรมนต ์                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 
โทร  0 2590 4128    
โทรสาร  0 2590 4200                  E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
หน่วยงานประมวลผล 
และจัดท าข้อมูล 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางพรสุดา  ศิริ                              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร  0 2590 4316                          มือถือ  08 9668 9654 
โทรสาร  0 2590 4316                     E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

2. น.ส.ปาณสิา  ศรีดโรมนต ์                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 
โทร  0 2590 4128    
โทรสาร  0 2590 4200       E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th 

3. น.ส.วราภรณ์  จันทรต์า                  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    
โทร  0 2590 4128   
โทรสาร  0 2590 4200       E-mail : jaruwan.l@anamai.mail.go.th 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการมลูฝอยติดเชื้อของประเทศ 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard 
  

mailto:jaruwan.l@anamai.mail.go.th
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ตัวชี้วัด 31. ร้อยละของน้ าบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภคกรมอนามัย 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 

1. น้ าบริโภคประเภทต่างๆ หมายถึง น้ าที่ประชาชนใช้บริโภคที่มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ น้ าประปาทั้งที่
ผลิตโดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ าประปาภูเขา 
น้ าฝน น้ าบ่อตื้น น้ าบ่อบาดาล น้ าตู้หยอดเหรียญ และน้ าบรรจุถังพลาสติกขนาด 20 ลติร    
2. เกณฑ์คุณภาพน้ าบริโภค หมายถึง คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี ทางด้านโลหะหนัก และ
ทางด้านแบคทีเรีย ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาดื่มได้  พ.ศ. 2553 

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

ร้อยละ 40 ร้อยละ 42.5 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55  

วัตถุประสงค ์
 
 
 

1. เพื่อให้ได้สถานการณ์คณุภาพน้ าบริโภคของประชาชนจากแหล่งน้ าต่างๆที่ประชาชนนิยมน ามาบริโภค  
2. เพื่อน าข้อมูลสถานการณ์ทีไ่ด้ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ในการ 
    ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข พัฒนาการจัดการคุณภาพน้ าบรโิภคของประชาชน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย 
 
 

น้ าบริโภคประเภทต่างๆที่ประชาชนนิยมน ามาบริโภค ได้แก่ น้ าประปา น้ าบรรจุขวด 20 ลิตร น้ าตู้หยอด
เหรียญ น้ าฝน น้ าบ่อบาดาล และน้ าประปาภูเขา 

กลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

ตัวอย่างน้ าจะค านวณโดยอาศัยฐานจ านวนประชากรของประเทศ และกระจายเป็นเป้าหมายของศูนย์
อนามัยที่ 1-12 และ สสม. โดยอาศัยเทียบสดัส่วนของประชากรในพ้ืนท่ี ได้จ านวนตัวอย่างดังนี ้

ศอ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สสม 
ตัวอยา่ง 140 85 70 150 120 160 120 146 170 100 145 95 150  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ าจัดท าแนวทางการด าเนินงาน ค านวณจ านวนตัวอย่าง และกระจาย 
    ตัวอย่างไปตามศูนย์อนามัย พร้อมทั้งประสานงานในการด าเนินงานไปยังศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
    กรมอนามัย 
2. ศูนย์อนามัยประสานจังหวัดท าการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าบริโภคต่างๆตามเปา้หมายเพื่อการ 
    เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบรโิภค 
3. ศูนย์อนามัยท าการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังคณุภาพน้ าบริโภคส่งกรมอนามยั 
4. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ าประเมินผล วิเคราะห์และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

แหล่งข้อมลู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัย 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนตัวอย่างน้ าบริโภคที่ได้คุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพน้ าบรโิภค  
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนตัวอย่างน้ าบริโภคที่ท าการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังฯ ทั้งหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เปน็ผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลในรอบ 1 ปี (รายงานความก้าวหน้า

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

จังหวัดมีแผนการเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ าบริโภคจาก
แหล่งต่างๆ ครบถ้วน 

จังหวัดมีการด าเนินเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าบริโภคเพื่อการเฝ้า
ระวังฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของจ านวนตัวอย่างเป้าหมาย      

จังหวัดมีการด าเนินเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าบริโภคเพื่อการเฝ้า
ระวังฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนตัวอย่างเป้าหมาย      

จังหวัดมีการสรุป
สถานการณ์คณุภาพน้ า
บริโภคจากแหล่งต่างๆ 

 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
วิธีการประเมินผล 1. จังหวัดประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ ของตนเอง  

2. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ ของจังหวัด 
3. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ าประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ 

เอกสารสนับสนุน 1. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภค 
2. คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

Baseline data หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
คุณภาพน้ าบริโภค จากแหล่งต่างๆ 
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คณุภาพน้ า
บริโภคกรมอนามยั 

ร้อยละ 36.40 43.60 42.18 
(รวบรวมผล
วิเคราะห์ถึง 
ส.ค. 60)  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายวิโรจน์   วัชระเกยีรติศักดิ์      ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   โทร 0 2590 4606 
นายรัชชผดุง ด ารงพิงคสกุล         ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   โทร 0 2590 4606 
นายสิงค์คร     พรมขาว             ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า   โทร 0 2590 4606 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กลุ่มพัฒนาระบบการจดัการคณุภาพน้ าบริโภค ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์และประเมนิผล  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า  
1.นายรัชชผดุง  ด ารงพิงคสกลุ         โทร  0 2590 4606 
2.นายสิงค์คร     พรมขาว              โทร  0 2590 4606 
3.นายศุภณัฐ    ทองสม                 โทร  0 2590 4606 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ใช้ส าหรับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
พัฒนาการจัดการคุณภาพน้ าบรโิภคของประชาชน 

การเผยแพร่ข้อมู DoH Dashboard , รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ตัวชี้วัด 32. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวัง

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต) 

ค านิยามตัวชี้วัด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่ตรวจวัดด้วยสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศ
อัตโนมัติ โดยระยะเวลาของการเฝา้ระวังคือ  

1. กรณีพื้นที่เสี่ยง (ในปี 2561 หมายถึง พ้ืนท่ีหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงวิฤตหมอก
ควันตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค.) โดยเฝ้าระวัง PM10 เป็นรายวัน (เพื่อประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพแบบระยะสั้น: acute effects) และเปรยีบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก PM10   

2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝ้าระวัง 1 ครั้งต่อปี เปรียบเทียบมาตรฐานค่า PM10 เฉลี่ย 1 ปี (เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบระยะยาว: long-term effects) 

ค านิยามศัพท ์ 1) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Particulate Matter: PM10) หมายถึง อนุภาค
ของแข็งหรือของเหลวท่ีมีขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (โดย 1 ไมครอน = 
0.000001 เมตร) สามารถลอยอยูใ่นอากาศได้นานหลายวัน เป็นสารมลพิษในอากาศที่ส าคัญ
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เมื่อรา่งกายได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการสูดดม
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น คือ จมูกและหลอดลมไปจนถึงหลอดลมแขนงย่อยได้  

2) มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน คือ 
มาตรฐานทางวิชาการ เพื่อการเฝา้ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุน่ละอองขนาดเล็ก จัดท า
โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมควบคุมมลพิษ และตามประกาศโดยกรมอนามัย 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
http://laws.anamai.moph.go.th/download/article/article_nov58.pdf  

เกณฑ์เป้าหมาย คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
ร้อยละ 86 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศ 32 จังหวัด (รวม 58 สถานี) ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
แพร่ น่าน ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ตาก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย 
นครราชสมีา สรุาษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ยะลา นราธิวาส สตลู และกรุงเทพฯ  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ข้อมูลทุติยภมูิ : การตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ รายสถานี 

แหล่งข้อมลู 1. กรณีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเป็นรายวัน เปรียบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย  
2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝา้ระวัง 1 ครัง้ต่อปี เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน PM10 เฉลี่ย 1 ป ี

รายการข้อมูล 1 กรณีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเป็นรายวนั เปรียบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก 
PM10  ในช่วงวิฤตหมอกควันภาคเหนือ ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561 
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รายการข้อมูล 2 กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝ้าระวัง 1 ครั้งต่อปี เปรียบเทียบคา่มาตรฐาน PM10 เฉลี่ย 1 ป ีและน ามา
เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  1. กรณีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเป็นรายวัน เปรียบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย  
2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝา้ระวัง 1 ครัง้ต่อปี เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน PM10 เฉลี่ย 1 ป ี

ระยะเวลาประเมินผล  - กรณีพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงวิฤตหมอกควันตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. เฝ้าระวังเป็น
รายวัน เปรยีบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ กรมอนามยั เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารและแจ้ง
เตือนประชาชน 

- กรณีพื้นที่ท่ัวไป (จังหวัดมสีถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศหลายแห่งให้ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จากสถานฯี   
ที่มีค่าสูงสดุเป็นตัวแทน) 

เกณฑ์การวัด/ 
ค่ามาตรฐาน (ถ้ามี) 

ฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน 

(PM10) 

มาตรฐาน PM10 ของ 
พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เกณฑ์แนะน า PM10

ขององค์การอนามัย
โลก (WHO)        
พ.ศ.2549 

มาตรฐานค่าเฝ้าระวัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

จาก PM10 
ของกรมอนามัย     

พ.ศ.2558 
ค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

120 ไมโครกรมัต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

50 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

แบ่งระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อ

สุขภาพเป็น 5 ระดับ 
ค่าเฉลี่ย 1 ปี 50 ไมโครกรัมต่อ 

ลูกบาศก์เมตร 
20 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

- 

 

 มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จาก PM10 ของกรมอนามัย (พ.ศ. 2558) แบ่งตาม 
ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ระดับและมีค าแนะน าปฏบิัติตนของประชาชน ดังนี ้
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  
โดยประสานหน่วยงานจัดเก็บข้อมลูหลักคือส านักจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
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วิธีการประเมินผล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมมลพิษ และ
วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ  
1. กรณีพื้นที่เสี่ยงหมอกควันเหนือ (ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561) จัดท าสรุปผลการเฝ้าระวัง 
เดือนละ 1 ครั้ง  
2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป จัดท าสรุปรายงานผลการเฝ้าระวัง 1 ครั้งต่อปี โดยน ามาเชื่อมโยงกับข้อมูล
สุขภาพ 

เอกสารสนับสนุน http://hia.anamai.moph.go.th 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางสาวอ าพร บุศรังษี              กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4349          Email : bussarangsri@gmail.com 
นายสุพจน์ อาลีอสุมาน             กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4349           Email : supoj.a@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมลู (ระดับ
ส่วนกลาง) 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

นางสาวอ าพร บุศรังษี              กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4349         Email : bussarangsri@gmail.com 
นายสุพจน์ อาลีอสุมาน            กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4349          Email : supoj.a@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ศูนย์อนามัย (ช่วงวิกฤต) 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานน าเข้าข้อมูลส่วน
ภูมิภาค / ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

 ศูนย์อนามัย (ช่วงวิกฤต) 

การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เฝ้าระวังกรณีพื้นที่เสี่ยง: ประเมินสถานการณ์และช้ีเป้าพื้นที่เสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากค่า PM10 ที่แบ่งตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบต่อสุขภาพ (5 สี) (Assessment) เพื่อช้ีให้เห็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และ
น าไปสื่อสารเตือนภัย โดยใช้ระดับ PM10 ระบุค าแนะน าในการปฏิบัติตนของประชาชน ทั้ง
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งแจ้งเตือน (Advocacy) แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ  ( Intervention) และท าให้เกิดการ
จัดการปัจจัยเสี่ยง (Management) เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 

2. เฝ้าระวังกรณีพื้นที่ทั่วไป: ประเมินสถานการณ์ปริมาณ PM10 เป็นค่าเฉลี่ยที่เกินมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 1 ปี รายสถานีตรวจวัดและรายจังหวัด เพื่อช้ีให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มของ PM10 
ทั้งประเทศ รวมถึงหาความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ (เช่น อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ (ICD-10: J00-J99) 

การเผยแพร่ข้อมูล - Website :  http://hia.anamai.moph.go.th/  
- Facebook: https://www.facebook.com/anamaihia/  
- LINE Group : หมอกควันภาคเหนือ และสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- รายงานสถานการณด์้านอนามัยสิง่แวดล้อม กรมอนามัย 
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ภาคผนวก  
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คณะที่ปรึกษา 

นายสืบพงษ์  ไชยพรรค   ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมอนามัย 

 

คณะผู้จัดท า 

นายนุกูลกิจ    พุกาธร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมลู 
นายดุลยวัฒน์    มาป้อง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวภัสราภรณ์   ห้อยกรุด  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
นางสาวนภาภรณ์    นิมิตเดชกุลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายธนพล  สวารักษ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์




