รายละเอียดตัวชีว้ ัดกรมอนามัย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ปรึกษา
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นายแพทย์ณัฐพร
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รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมอนามัย
ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

บุญเกิด
เสนคํา
สมทอง
สุธาพาณิชย์
ศิริเชาวพัฒน์
บุญช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

บรรณาธิการ
นายธวัชชัย
นางกุลนันท์
ว่าที่ร้อยตรีสมพร
นางสาววิรัชพรรณ
นางสาวเขมณัฐฏ์
นางสาววราภรณ์
จัดทําโดย
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมอนามัย
โทรศัพท์ 0 2590 4283-4
โทรสาร 0 2591 8177
E-mail : planningpolicy#anamai.mail.go.th
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Website : http://planning.anamai.moph.go.th
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คํานํา
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญ คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
และระบบสุขภาพยั่งยืน”
โดยกําหนด 4 ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ 1) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(Promotion & Prevention Excellence), 2) ระบบบริ ก าร (Service Excellence), 3) การพั ฒ นาคน
(People Excellence) และ 4) ระบบบริ ห ารจั ด การ (Governance Excellence) ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด กรมอนามัย ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จ 12 ตัวชี้วัด
ที่สําคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
2 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1) การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค (Promotion & Prevention Excellence)
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด และ 2) ระบบบริการ (Service Excellence) ประกอบด้วย
1 แผนงาน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ กรมอนามัยได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 ตัวชี้วัด โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
กรมอนามัย จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และรายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ ใช้เ ป็น แนวทางใน
การดํา เนิน งาน พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการตามแผนดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารและ
ถ่ายทอดเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรับรู้/เข้าใจ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการใน
การวัดและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างมีธรรมาภิบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรกรมอนามัยและ
ผู้เกี่ยวข้องจะนําข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดที่ได้จัดทําผสานการดําเนินงานตามบทบาทของทุกฝ่ายให้เชื่อมโยงหนุน
เสริมซึ่งกันและกันนําไปสู่การขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการและเกิดผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน

(นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์)
อธิบดีกรมอนามัย
มกราคม 2560
กองแผนงาน กรมอนามัย ค�ำน�ำ
กองแผนงาน กรมอนามัย | คํานํา
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มฯ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มฯ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
ภาพที่ 3 จุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 4 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านสู่การปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 5 ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย สารบัญภาพ
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ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ประกอบด้วย 4 โครงการ-9 ตัวชี้วัด
โครงการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ประเภท
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการรายงาน
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
1. โครงการพัฒนาและสร้าง
1 2) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
lagging ตรวจราชการ 2560
ประเทศ
เสริมศักยภาพคนไทย
2 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
lagging PA ปลัดกสธ. 2560
จังหวัด
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
PA ผตร. 2560
ตรวจราชการ 2560
PA อธิบดี 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560
3 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี lagging PA ปลัดกสธ. 2560
จังหวัด
ตรวจราชการ 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560
2. โครงการพัฒนาและสร้าง
4 6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
lagging ตรวจราชการ 2560
จังหวัด
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
คํารับรองหน่วยงาน 2560
วัยเรียนและวัยรุ่น
5 8) ร้อยละของเด็กกลุม่ อายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผี ุ (cavity free)
lagging ตรวจราชการ 2560
จังหวัด

กรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 แผนงาน 7 โครงการ 12 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ประกอบด้วย 4 โครงการ-9 ตัวชี้วัด
โครงการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ประเภท
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการรายงาน
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
6 9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
lagging PA ปลัดกสธ. 2560
จังหวัด
PA ผตร. 2560
ตรวจราชการ 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560
3. โครงการพัฒนาและสร้าง
7 10) ร้อยละของประชาชนวัยทํางาน มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
lagging คํารับรองหน่วยงาน 2560
ประเทศ
เสริมศักยภาพคนไทย
8 11) ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ
leading
ประเทศ
กลุ่มวัยทํางาน
ต่อสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาและสร้าง
9 12) ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ leading PA ปลัดกสธ. 2560
จังหวัด
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่าน
PA ผตร. 2560
วัยผู้สูงอายุ
เกณฑ์
ตรวจราชการ 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โครงการ-2 ตัวชี้วัด
10 28) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ leading PA ปลัดกสธ. 2560
จังหวัด
1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม
GREEN&CLEAN Hospital
PA ผตร. 2560
ตรวจราชการ 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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13. โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพช่อง
ปาก

51) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 1
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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4

leading

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ 1 ตัวชี้วดั
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประกอบด้วย 1 โครงการ-1 ตัวชี้วัด
โครงการ
ตัวชี้วัด
ประเภทตัวชี้วดั
ประเด็นเน้นหนัก

ระดับการรายงาน
ข้อมูล
เขต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ 11 ตัวชี้วัด
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ประกอบด้วย 4 โครงการ-9 ตัวชี้วัด
โครงการ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
ประเภท
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการรายงาน
ตัวชี้วัด
ข้อมูล
2. โครงการคุ้มครองสุขภาพ
11 29) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อ lagging
เขต
ประชาชนจากมลพิษ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
(Hot Zone)

ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เป้าประสงค์ที่ 3
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน

6

คํารับรองหน่วยงาน 2560

 PA ปลัดกสธ. 2560
 ตรวจราชการ 2560
 คํารับรองหน่วยงาน 2560

PA ปลัดกสธ. 2560
PA ผตร. 2560
ตรวจราชการ 2560
PA อธิบดี 2560

 ตรวจราชการ 2560

ประเด็นเน้นหนัก

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Proxy Indicators
2.1 เด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทุกคน พบสงสัยล่าช้า
2.2 ร้อยละของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า 6 เดือนแรก มีคา่ เฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี
Proxy Indicator
3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูก
เกิดรอด แม่ปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ 2
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เด็กอายุ 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย

ตัวชี้วัด

กรมอนามัยกําหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 12 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

7

ตัวชี้วัด
ประเด็นเน้นหนัก
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
เป้าประสงค์ 4
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์  ตรวจราชการ 2560
เด็กวัยเรียน
Proxy Indicators
เจริญเติบโตเต็ม
5.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
 ตรวจราชการ 2560
ศักยภาพและมีทักษะ
 คํารับรองหน่วยงาน 2560
สุขภาพ
5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันต
สุขภาพ
- เด็กวัยเรียนกินผักต่อมื้อตามเกณฑ์
- เด็กวัยเรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองอย่าง มีคุณภาพ
- เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ทเี่ หมาะสมสําหรับวัยรุน่
เป้าประสงค์ 5
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
PA ปลัดกสธ. 2560
วัยรุ่นมีทักษะชีวิต
PA ผตร. 2560
และพฤติกรรมอนามัย
ตรวจราชการ 2560
การเจริญพันธุ์ที่
คํารับรองหน่วยงาน 2560
เหมาะสม
8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
-
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตัวชี้วัด
ประเด็นเน้นหนัก
4. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
เป้าประสงค์ 4
5. ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์  ตรวจราชการ 2560
เด็กวัยเรียน
Proxy Indicators
เจริญเติบโตเต็ม
5.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
 ตรวจราชการ 2560
ศักยภาพและมีทักษะ
 คํารับรองหน่วยงาน 2560
สุขภาพ
5.2 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
6. ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันต
สุขภาพ
- เด็กวัยเรียนกินผักต่อมื้อตามเกณฑ์
- เด็กวัยเรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองอย่าง มีคุณภาพ
- เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ทเี่ หมาะสมสําหรับวัยรุน่
เป้าประสงค์ 5
7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
PA ปลัดกสธ. 2560
วัยรุ่นมีทักษะชีวิต
PA ผตร. 2560
และพฤติกรรมอนามัย
ตรวจราชการ 2560
การเจริญพันธุ์ที่
คํารับรองหน่วยงาน 2560
เหมาะสม
8. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
-

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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-

8

PA ปลัดกสธ. 2560
PA ผตร. 2560
ตรวจราชการ 2560
คํารับรองหน่วยงาน 2560
-

-

 คํารับรองหน่วยงาน 2560
-

ประเด็นเน้นหนัก
-

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

14. ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งาน อย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 8
15. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตําบลละ 1 ชุมชน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 16. จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน (Active

ตัวชี้วัด
10. ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานทีพ่ ึงประสงค์
เป้าประสงค์ 6
11. ร้อยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
ประชากรวัยทํางาน 12. ร้อยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
หุ่นดี สุขภาพดี
1.5 ส่งเสริมผูส้ ูงอายุไทยเพือ่ เป็นหลักชัยของสังคม (Thai Active Aging : Strong, Social and Security (3S))
เป้าประสงค์ 7
13. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสขุ ภาพดี (Health-Adjusted Life Expectancy : HALE)
ผู้สูงอายุสุขภาพดี
Proxy Indicators
ดูแลตนเองได้ และมี 13.1 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
คุณภาพชีวิตที่ดี
13.2 ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ผ่านเกณฑ์
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 2
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นเน้นหนัก

Communities)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
เป้าประสงค์ 9
17. ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ และ
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
ร่วมดําเนินการ
18. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรมอนามัย
สามารถนําสินค้าและ ไปใช้
บริการ (Product
Champion) ของกรม
อนามัยไปดําเนินการ
และพัฒนา เพือ่ ใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบงานสูอ่ งค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 10
19. จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (LO)
20. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เป้าประสงค์ที่ 11
เป็นองค์กรที่มี
Proxy Indicator
สมรรถนะสูง (HPO) 20.1 ระดับความสําเร็จของพัฒนาตัวเองเป็น HPO ด้วยกระบวนการทํางานตามระดับความสําเร็จของ PMQA,
 คํารับรองหน่วยงาน 2560
ประเด็นเน้นหนัก
DOH Change, แผนปฏิบัติการ และประเด็ตัวนชีเน้้วนัดหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกรมอนามัย
เป้าประสงค์ที่ 12
21. คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 2
9
เป็นองค์กรที่มีธรร
Proxy Indicator
สรุปตัวชี้วัดกรมอนามัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
มาภิบาล
21.1 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่ในช่
วยงาน
เฉพาะหลั
กฐานเชิ
ษ์ (Evidence
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังงประจั
คมแห่งกชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.Based
2560-2564) ประจํ
25602560
 คําาปีรังบประมาณ
บรองหน่พ.ศ.
วยงาน
Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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(ร่าง) ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัยเป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก)

ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) ประกอบด้วย 4 โครงการ-9 ตัวชี้วัด
1. โครงการพัฒนาและ
Lag : 2) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1) อัตราส่วนมารดาตายต่อการเกิดมีชีพแสนคน
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย Lag : 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
2) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ที่มพี ัฒนาการสมวัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย Lag : 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่ ายุ 5 ปี
2. โครงการพัฒนาและ
Lag : 6) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
Lag : 8) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
Lag : 9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
7) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พันคน
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ
10-14 ปี พันคน

โครงการ

กรมอนามัยเป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ร่าง) ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัยเป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก)

13) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-Adjusted Life
Expectancy : HALE)
14) ร้อยละของผู้สูงอายุ (60-74 ปี) มีฟันแท้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่
และ 4 คูส่ บ

9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
10) ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงสมส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูง
เฉลี่ยตามเกณฑ์
12) ร้อยละของวัยทํางานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม
11) ร้อยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 โครงการ-2 ตัวชี้วัด
1.โครงการบริหารจัดการ Lead : 28) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 15) ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ขยะและสิ่งแวดล้อม
GREEN&CLEAN Hospital
ชุมชน อย่างน้อยตําบลละ 1 ชุมชน
16) จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. โครงการพัฒนาและ
Lead : 10) ร้อยละของประชากรวัยทํางานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยทํางาน
Lead : 11) ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
ต่อสุขภาพ
4. โครงการพัฒนาและ
Lead : 12) ร้อยละของตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย และผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชน (Long Term Care) ผ่าน
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
เกณฑ์

โครงการ

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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(ร่าง) ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัยเป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก)

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. โครงการคุ้มครอง
Lag : 29) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพประชาชนจาก
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง (Hot Zone)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ประกอบด้วย 1 โครงการ-1 ตัวชี้วัด
13. โครงการพัฒนาระบบ Lead : 51) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก
การดูแลสุขภาพช่องปาก

โครงการ
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4) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
5) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries
free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการ
บริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
- เด็กวัยเรียนกินผักต่อมื้อตามเกณฑ์
- เด็กวัยเรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองอย่าง มีคุณภาพ
- เด็กวัยเรียนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ

16) จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ร่าง) ตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข
(กรมอนามัยเกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัดกรมอนามัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อมฯ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 3
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 โครงการ-3 ตัวชี้วัด
1. โครงการประเมินคุณธรรมและ Lead : 79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน 21) คะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ความโปร่งใส
เกณฑ์การประเมิน ITA
ดําเนินงาน ตามระบบ ITA โดย ปปท.
2. โครงการพัฒนาระบบควบคุม Lead : 82) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
20) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายในและบริหารความเสี่ยง
จัดการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสู่เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ดา้ นสุขภาพ ประกอบด้วย 1 โครงการ-1 ตัวชี้วดั
3. โครงการพัฒนางานวิจัย
Lead : 93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่เผยแพร่ให้
19) จํานวนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ถูกนําไปใช้
หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์

17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
18) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและ
บริการ (Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Exellence (บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ประกอบด้วย 2 แผนงาน 3 โครงการ

แผนงานที่ 10 : ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 โครงการ-3 ตัวชี้วัด
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
69. Lead : 69) จํานวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
หรือพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ
แพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 1 โครงการ

โครงการ

กรมอนามัยไม่เป็นผู้รบั ผิดชอบหลัก

ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 3
ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

หน่วยงานประมวลผล 1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สํานักส่งเสริมสุขภาพ
และจัดทําข้อมูล (ระดับ 2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-4438
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-590-4427
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กรมอนามั
ย ส่2560-2564
วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีกองแผนงาน
(ด้านสาธารณสุ
ข) พ.ศ.
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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จังหวัด เขต ประเทศ

26

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904579
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904407
E-mail : puapat@yahoo.com
2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904579
โทรศัพท์มือถือ : 088 3089055
โทรสาร : 02-5904407
E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
Lagging Indicator
PA ปลัด 2560
จังหวัด
 เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูง
ตามเกณฑ์ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัย
โลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
 สมส่ ว น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี น้ํ า หนั ก อยู่ ใ นระดั บ สมส่ ว น เมื่ อ เที ย บกราฟการ
เจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558
(ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนัก
ตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
 สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้น
ไปและมีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่
อายุ 5 ปี เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงอายุ 5 ปี
 โภชนาการ 2,500 วันแรกของชีวิต หมายถึง อาหารหญิงตั้งครรภ์ อาหารหญิง
ให้นมบุตร นมแม่ และอาหารเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี รวมทั้งการเสริมสารอาหาร
ที่ สํ า คั ญ ในรู ป ของยา ได้ แ ก่ ธาตุ เ หล็ ก ไอโอดี น และกรดโฟลิ ก สํ า หรั บ หญิ ง
ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่ให้นมแม่ ๖ เดือน ยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็ก
อายุ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี
 ตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย หมายถึง
ตําบลที่มีการดําเนินงานดังนี้
1) ประเมินตนเองตามแบบประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญด้านโภชนาการ
ทั นตสุข ภาพ กิ จ กรรมทางกาย การนอน สุ ขาภิบาลอาหารและน้ํ า และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ชุมชน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
2) จัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโภชนาการ ทันตสุขภาพ กิจกรรม
ทางกาย และ การนอน สุขาภิบาลอาหารและน้ํา และอนามัยสิ่งแวดล้อม
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
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3) มีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้
รายละเอียดในหนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดําเนินงานจัดบริการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่อง
ปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 51
-

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 54
-

วัตถุประสงค์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
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ปีงบประมาณ 6
ร้อยละ 57
-

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 60
-

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 63
เด็กชาย 113 เซนติเมตร
เด็กหญิง 112 เซนติเมตร

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth)
2. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG และ The
Zero Hunger Challenge
3. เพื่อให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาดี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในวัยผู้ใหญ่
5. เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง
6. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยทํางานและ
ผู้สูงอายุ
หญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี
1. รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนํ าข้ อมู ลน้ํ าหนั กส่ วนสู งของเด็ กบั นทึ กใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออก
ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
2. สํารวจทุก 1 ปี
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)
2. หมู่บ้าน
3. ศูนย์เด็กเล็ก
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B3 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน = (A1×100)/B1
ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 5 ปี
= (A2/B2)

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

B2 = จํานวนประชากรชายอายุ 5 ปี ทีไ่ ด้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B3 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
ส่ร้อวนสู
งเฉลีก่ยอายุ
หญิง0-5
ที่อายุ
ยละเด็
ปีสูง5ดีปีสมส่วน == (A3/B3)
(A1×100)/B1
1.ส่วนสู
นํางข้เฉลี
อมู่ยลชายที
มาวิเคราะห์
งวดที่ 1 เดือนธันวาคม, งวดที่ 2 เดือน
่อายุ 5 ปปีีละ 4 ครั้ง =คือ(A2/B2)
มีนงาคม,
งวดที
ส่วนสู
เฉลี่ยหญิ
งที่ ่อ3ายุเดือ5นมิ
ปี ถุนายน และงวดที
= (A3/B3)่ 4 เดือนกันยายน
2. นํสําารวจภาวะการเจริ
ปี ทุ่ 1กๆเดื1อนธั
ปี นวาคม, งวดที่ 2 เดือน
ระยะเวลาประเมินผล
1.
ข้อมูลมาวิเคราะห์ญปเติีลบะโตเด็
4 ครักอายุ
้ง คือ0-5
งวดที
กองแผนงาน กรมอนามั
ย ส่วนที่ 4
28
เกณฑ์การประเมิน
มีนาคม,
เดือนมิ
ถุนายน
่ 4านสาธารณสุ
เดือนกันขยายน
รายละเอีงวดที
ยดตัวชี่ 3้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
ชาติ และงวดที
ระยะ 20 ปี (ด้
) พ.ศ. 2560-2564
ปีงบประมาณ
รอบ 32.เดือสํนารวจภาวะการเจริ
รอบ ญ
6 เติ
เดือบนโตเด็กอายุ 0-5รอบปี 9ทุกเดืๆอน1 ปี
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 30 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
2560
- ประกาศนโยบายเด็ก - ร้อยละ 10 ของ
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

-

2561

-

2561

-

ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
รอบ 3 เดือน
จัดทําและสนับสนุน
ประกาศนโยบายเด็ก
เครื่องมือการ
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
ดําเนินงานส่งเสริม
จัดทําและสนับสนุน
เด็กสูงดีสมส่วน
เครื่องมือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินงานส่งเสริม
ดําเนินงานส่งเสริม
เด็กสูงดีสมส่วน
เด็กไทยสูงดีสมส่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แก่เขตสุขภาพ
ดําเนินงานส่งเสริม
สํานักงานสาธารณสุข
เด็กไทยสูงดีสมส่วน
จังหวัด และศูนย์
แก่เขตสุขภาพ
อนามัย
สํานักงานสาธารณสุข
จัดทําการสื่อสาร
จังหวัด และศูนย์
ความสําคัญของเด็ก
อนามัย
สูงดีสมส่วน
จัดทําการสื่อสาร
ความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน
สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็ก
สูงดี สมส่วน
สนับสนุนเครื่องมือการ
ประชุมแลกเปลี่ยน
ดําเนินงานส่งเสริมเด็ก
เรียนรู้การดําเนินงาน
สูงดี สมส่วน
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดี
ประชุมแลกเปลี่ยน
สมส่วน
เรียนรู้การดําเนินงาน
สื่อสารความสําคัญ
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดี
ของเด็กสูงดีสมส่วน
สมส่วน
สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน

จังหวัดมีการถ่ายระดับ จังหวัดมีการถ่ายระดับ
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
เรื่องนโยบาย เด็ก
เรื่องนโยบายเด็ก
- ร้อยละ 10 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนให้
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนให้
จังหวัดมีการถ่ายระดับ จังหวัดมีการถ่ายระดับ
หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงานสาธารณสุข
เรื่องนโยบาย เด็ก
เรื่องนโยบายเด็ก
ทุกระดับและบุคลากร ทุกระดับและบุคลากร
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนให้
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนให้
สาธารณสุขทุกคน
สาธารณสุขทุกคน
หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงานสาธารณสุข
รับทราบ
รับทราบ
ทุกระดับและบุคลากร ทุกระดับและบุคลากร
- ร้อยละ 10 ของ
- สื่อสารความสําคัญ
สาธารณสุขทุกคน
สาธารณสุขทุกคน
จังหวัดสร้างองค์กร
ของเด็กสูงดีสมส่วน
รับทราบ
รับทราบ
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- ร้อยละ 10 ของ
- สื่อสารความสําคัญ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
จังหวัดสร้างองค์กร
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ตําบลละ 1 แห่ง
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- สื่อสารความสําคัญ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ตําบลละ 1 แห่ง
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 40 ของ
จังหวัดที่บุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละ 40 ของ
ทุกคนรับทราบ
จังหวัดที่บุคลากร
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ดีสมส่วน
ทุกคนรับทราบ
- ร้อยละ 30 ของ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
จังหวัดสร้างองค์กร
ดีสมส่วน
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
- ร้อยละ 30 ของ
ดีสมส่วน อย่างน้อย
จังหวัดสร้างองค์กร
ตําบลละ 1 แห่ง
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง

- ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดที่บุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละ 50 ของ
ทุกคนรับทราบ
จังหวัดที่บุคลากร
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ดีสมส่วน
ทุกคนรับทราบ
- ร้อยละ 40 ของ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
จังหวัดสร้างองค์กร
ดีสมส่วน
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- ร้อยละ 40 ของ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
จังหวัดสร้างองค์กร
ตําบลละ 1 แห่ง
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง

จังหวัดมีการถ่าย
รอบ 12 เดือน
ระดับเรื่องนโยบาย
- ร้อยละ 30 ของ
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
จังหวัดมีการถ่าย
ส่วนให้หน่วยงาน
ระดับเรื่องนโยบาย
สาธารณสุขทุกระดับ
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
และบุคลากร
ส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกคน
สาธารณสุขทุกระดับ
รับทราบ
และบุคลากร
- ร้อยละ 20 ของ
สาธารณสุขทุกคน
จังหวัดสร้างองค์กร
รับทราบ
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- ร้อยละ 20 ของ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
จังหวัดสร้างองค์กร
ตําบลละ 1 แห่ง
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- สื่อสารความสําคัญ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ตําบลละ 1 แห่ง
- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ
- สื่อสารความสําคัญ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 60 ของ
- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ
จังหวัดที่บุคลากร
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- ร้อยละ 60 ของ
ทุกคนรับทราบ
จังหวัดที่บุคลากร
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ดีสมส่วน
ทุกคนรับทราบ
- ร้อยละ 50 ของ
นโยบายเด็กปฐมวัยสูง
จังหวัดสร้างองค์กร
ดีสมส่วน
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
- ร้อยละ 50 ของ
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
จังหวัดสร้างองค์กร
ตําบลละ 1 แห่ง
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ ส่4วนที่ 4 29
รายละเอียยดตั
ชาติชาติ
ระยะ
20 20
ปี (ด้ปีานสาธารณสุ
ข) พ.ศ.
รายละเอี
ดตัววชีชี้ว้วัดัดแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
ระยะ
(ด้านสาธารณสุ
ข) 2560-2564
พ.ศ. 2560-2564
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4

29

31

ปี
งบประมาณ
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รอบ 3 เดือน

2562

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงาน
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดี
สมส่วน
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน

2563

- สนับสนุนเครื่องมือการ
ดําเนินงานส่งเสริมเด็ก
สูงดี สมส่วน
- ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดําเนินงาน
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดี

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

- ร้อยละ 30 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
- ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดสร้างครอบครัว จังหวัดสร้างครอบครัว จังหวัดสร้างครอบครัว
นักโภชนาการส่งเสริม
นักโภชนาการส่งเสริม
นักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอําเภอ
ส่วนทุกอําเภอ
ส่วนทุกอําเภอ
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อส รความสําคัญ - สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 54 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 70 ของจังหวัด - ร้อยละ 80 ของจังหวัด - ร้อยละ 90 ของจังหวัด
ที่บุคลากรสาธารณสุข
ที่บุคลากรสาธารณสุข
ที่บุคลากรสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่เกี่ยวข้องทุกคน
รับทราบนโยบายเด็ก
รับทราบนโยบายเด็ก
รับทราบนโยบายเด็ก
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 60 ของ
- ร้อยละ 80 ของ
- ร้อยละ 70 ของ
จังหวัดสร้างองค์กร
จังหวัดสร้างองค์กร
จังหวัดสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง
ดีสมส่วน อย่างน้อย
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย ดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง
ตําบลละ 1 แห่ง
ตําบลละ 1 แห่ง
- ร้อยละ 40 ของ
- ร้อยละ 60 ของ
- ร้อยละ 50 ของ
จังหวัดสร้างครอบครัว จังหวัดสร้างครอบครัว จังหวัดสร้างครอบครัว
นักโภชนาการส่งเสริม
นักโภชนาการส่งเสริม
นักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอําเภอ
ส่วนทุกอําเภอ
ส่วนทุกอําเภอ
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 57 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 100 ของ
- ร้อยละ 90 ของ
- ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดสร้างครอบครัว
จังหวัดสร้างองค์กร
จังหวัดที่บุคลากร
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูง นักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ทุกคนรับทราบ
ดีสมส่วน อย่างน้อย
ส่วนทุกอําเภอ
ตําบลละ 1 แห่ง
นโยบายเด็กปฐมวัย
สูงดี สมส่วน
- ร้อยละ 80 ของจังหวัด - สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 90 ของจังหวัด
สร้างครอบครัวนัก
สร้างองค์กรส่งเสริมเด็ก โภชนาการส่งเสริมเด็ก - ร้อยละ 60 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน
0-5 ปี สูงดีสมส่วนอย่าง ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
น้อย ตําบลละ 1 แห่ง
อําเภอ
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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ปีงบประมาณ
รอบ ท3ธศาสตร์
เดือน รายละเอี
เดื
อน ชขาติ
เดือน ข) พ.ศ. 2560-2564
รอบ 12 เดือน
ยดตั20วชีรอบ
แผนยุ
ทธศาสตร์
ระยะ2560-2564
20รอบ
ปี (ด้9านสาธารณสุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุ
ชาติ ระยะ
ปี้วัด(ด้
า6นสาธารณสุ
) พ.ศ.
- ร้อยละ 70 ของ
- สื่อสารความสําคัญ
จังหวัดสร้างครอบครัว
ของเด็กสูงดีสมส่วน

0-5 ปี สูงดีสมส่วนอย่าง
น้อย ตําบลละ 1 แห่ง
ปีงบประมาณ
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ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
อําเภอ

0-5 ปี สูงดีสมส่วน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 70 ของ
- สื่อสารความสําคัญ
จังหวัดสร้างครอบครัว ของเด็กสูงดีสมส่วน
นักโภชนาการส่งเสริม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนทุกอําเภอ
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 30 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
- สนับสนุนเครื่องมือการ - ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีครอบครัวนัก จังหวัดมีครอบครัวนัก
ดําเนินงานส่งเสริมเด็ก จังหวัดที่บุคลากร
โภชนาการส่งเสริมเด็ก โภชนาการส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน
สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมแลกเปลี่ยน
ทุกคนรับทราบนโยบาย ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
ตําบล
เรียนรู้การดําเนินงาน
เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน ตําบล
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อสารความสําคัญ
ส่งเสริมเด็กไทยสูงดี - ร้อยละ 10 ของ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
สมส่วน
จังหวัดมีครอบครัวนัก
- ร้อยละ 63 ของเด็ก
- สื่อสารความสําคัญ
โภชนาการส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดี
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ปฐมวัยสูงดีสมส่วนทุก
สมส่วน
ตําบล
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน

วิธีการประเมินผล

รอบ 3 เดือน

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้ศูนย์อนามัย
ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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เอกสารสนับสนุน

4. ศู น ย์ อ นามั ย สุ่ ม ประเมิ น ตํ า บลส่ ง เสริ ม เด็ ก อายุ 0-5 ปี สู ง ดี ส มส่ ว น ฟั น ไม่ ผุ
พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้ส่วนกลาง ไตรมาสที่
2, 3 และ 4
5. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับค่าเป้าหมาย
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดําเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster: PCC)
4. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Basline data
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (46.3*)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

หน่วยวัด
ร้อยละ
เซนติเมตร

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
46.3
47.5
ชาย = 111**
หญิง = 109**
-

* ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
** รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557-2558

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ 1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล
กองแผนงาน กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nutwan65@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail :areeya.k@anamai.mail.go.th

สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
รายการข้อมูล 8
รายการข้อมูล 9
รายการข้อมูล 10
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
สํ า รวจเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
พื้ น ฐ า น ( Baseline
data) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น
แ น ว โ น้ ม ภ า ว ะ ทุ พ
โภชนาการโดยภาพรวม

ระยะเวลาประเมินผล

ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สุ่มสํารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
ระบบรายงาน HDC สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสํารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม
A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
= (A1/B1) x 100
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
5. ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี
= (A5/B3)
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี
= (A6/B4)
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.

เกณฑ์การประเมิน
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ปีงบประมาณ
2560

รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.59)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5

2561

ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.60)

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.61) และ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

วิธีการประเมินผล

รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.61)
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.62)
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.63)

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3.2, 4 และ 5

ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.62) และ 5
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.63) และ 5
ขั้นตอนที่ 3.3
(ภาค 1 ปีกศ.64) และ 5

ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัด
โดย PM จังหวัด เด็กวัยเรียน
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และนํา
ข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะโภชนาการ
และคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง
3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ม.ค. 2560
3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ส.ค. 2560
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign
1) รอบคอดํา 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว
จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก
DPAC ติดตามและรายงานผล
4.4 รายงานตามระบบ
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีรายงาน ดังนี้
5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วนจํานวนนักจัดการ
น้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.) และแกนนํา
นักเรียนด้านการจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader)
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256436

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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เอกสารสนับสนุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน
หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
แนวทางการคั ด กรอง ส่ ง ต่ อ เด็ ก อ้ ว นกลุ่ ม เสี่ ย งในสถานศึ ก ษา สถานบริ ก าร
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
คู่มือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
แนวทางการจัดค่ายลดน้ําหนักกินพอดีไม่มีอ้วน
หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง
หนังสือข้อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยเรียน
แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน
แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง
แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน
แผ่นพับการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีอื่นๆ
2557
2558
2559
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ
64
63.9
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
ร้อยละ
5.2
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน
ร้อยละ
17.0 (พ.ศ. 2556)
8.8
9.5
12.4
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
ร้อยละ
7.5
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี*
เซนติเมตร
ชาย = 148.2
หญิง = 151.1
หมายเหตุ : *ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551-2
Baseline data

หน่วยวัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
และจัดทําข้อมูล (ระดับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

37

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904329
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : chaichana.b@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256438

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

เอกสารสนับสนุน

1. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขประจําปี 2560
2. มาตรฐานการทํางาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้านทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ
4. หนังสือสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2555
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน
8. คู่มือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC
ศพด.คุณภาพ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

กลุ่มอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2544
2550
2555
na
47.0
49.4

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904204
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร: 02-5904203
2. นางอมราภรณ์ สุพรรณวิวัฒน์
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904215
โทรสาร: 02-5904203
3. นางสาวถิรวรรณ รานวล
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904213
โทรสาร : 02-5904203
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์มือถือ : 081-4598224
E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ: 081-7012350
E-mail:ammablue@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์มือถือ : 087-9692995
E-mail : namkajeab2012@gmail.com

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904204
โทรสาร: 02-5904203
2. ทพญ.กันยา บุญธรรม
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904204
โทรสาร: 02-5904203
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์มือถือ : 081-4598224
E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th
ทันตแพทย์ชาํ นาญการ
โทรศัพท์มือถือ :081-8028978
E-mail :kanya.b@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีกองแผนงาน
(ด้านสาธารณสุ
ข) พ.ศ.
กรมอนามั
ย ส่2560-2564
วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

9. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
Lagging Indicator
PA ปลัด 2560, ตรวจราชการ 2560
จังหวัด
จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจํานวนประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี 1,000 คน

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
42

ปีงบประมาณ 61
40

ปีงบประมาณ 62
38

ปีงบประมาณ 63
36

ปีงบประมาณ 64
34

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทําการเก็บข้อมูล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ทีม่ กี ารคลอดและทําการแจ้งเกิดกับ
นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์
แหล่งข้อมูล
ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์)
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 1000
ระยะเวลาประเมินผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

42

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
42
40
38
36
34

ใช้ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง
ปีละ 1 ครั้ง
ฐานข้ อ มู ล จํ า นวนการเกิ ด และข้ อ มู ล ประชากรกลางปี จากสํ า นั ก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ
15-19 ปี

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19
ปี 1,000 คน

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
47.9
44.8
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์บญ
ุ ฤทธิ์ สุขรัตน์
นายแพทย์ชาํ นาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904242
โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพ์ที่ทํางาน : 0 2590 4167
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256442

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560 -2564

รอบ 3 เดือน

-

-

-

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 60
- ร้อยละ 80
- ร้อยละ 100
ส่วนกลาง
ประสานความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ ดําเนินงานตาม ดําเนินงานตาม ดําเนินงานตาม
ในการส่งเสริมให้ประชาชนวัยทํางาน
แนวทาง/
แนวทาง/
แนวทาง/
ผู้สูงอายุ สุขภาพดี โดยให้มีค่าดัชนีมวลกาย มาตรการ
มาตรการ
มาตรการ
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
จัดทําและสนับสนุนคู่มือ/มาตรการ
ดําเนินงานโภชนาการในกลุ่มวัยทํางานและ
ผู้สูงอายุ
ประชุมชี้แจงการดําเนินงานแก่เขตสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย
จัดตั้งทีมนิเทศติดตามและประเมินผล

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

1. การตรวจราชการแต่ละจังหวัดและนิเทศศูนย์อนามัย และเปรียบเทียบข้อมูลใน
ระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย
2. การสุ่มสํารวจ ทุก 3 ปี
1. โรคอ้วนลงพุง
2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง
4. ขยับกับกิน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ประชาชนวัยทํางานมีค่าดัชนีมวล
กายปกติ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2552
2557
2558
2559
39.64
36.43
ไม่มี
ไม่มี
BMI ปกติ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางกุลพร สุขุมาลตระกูล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
2. นางวสุนธรี เสรีสุชาติ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวิภาศรี สุวรรณผล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307-8
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : kunpunk11@gmail.com
นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail :wasuntharee.s@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กรมอนามั
ย ส่ว2560-2564
นที่ 4
44
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 กองแผนงาน
ปี (ด้านสาธารณสุ
ข) พ.ศ.

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS)
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
นักโภชนาการปฏิบัตกิ าร
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

11. ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
(สําหรับหน่วยงานส่วนกลาง คือกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพเก็บข้อมูล) และร้อยละ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลมีชมรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
(สําหรับหน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
Leading Indicator
ประเทศ
กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานไม่ว่า
จะเป็นในการทํางาน การเดินทาง หรือ กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย แต่ยังพูด
เป็นประโยคได้ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ยกของเบา (4 MET)
กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย จนพูดเป็น
ประโยคไม่ได้ เช่น วิ่ง ยกของหนัก (8 MET)
กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที/
สัปดาห์ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์หรือรวมกัน
ชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง ชมรมที่มกี ารจัดตั้งเพื่อมีการจัดกิจกรรมทาง
กาย เช่น เต้นแอโรบิค จักรยาน การเดิน การวิ่ง รําไม้พลอง การออกกําลังกายหรือ
การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น โดย รพ.สต. หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนจัดตั้ง หรือ
ชุมชนจัดตั้งกันเอง โดย รพ.สต. สนับสนุนชมรม เช่น การให้ความรู้ เป็นต้น
เกณฑ์ของชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง เกณฑ์ที่ประเมินชมรมกิจกรรม
ทางกายที่มีการดําเนินกิจกรรมทางกายเป็นอย่างดี ซึ่งต้องมี 6 องค์ประกอบ คือ
- ต้องมีโครงสร้างชมรมที่ชัดเจน (มีคณะทํางานผู้รับผิดชอบ)
- มีแกนนําในการมีกิจกรรมทางกายที่ได้รับการฝึกอบรมการมีกิจกรรมทางกาย
- จัดกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ยกเว้นชมรมจักรยาน ชมรม
ผู้สูงอายุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
- มีสถานที่การมีกจิ กรรมทางกายที่แน่นอน ปลอดภัย
- มีการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนทั้งจากหน่วยงานในพื้นที่
หรือจากชุมชน
- มีสมาชิกชมรมฯ อย่างน้อย 20 คน

เกณฑ์เป้าหมาย
ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
ร้อยละ 82

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 83

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 84

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256446
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เกณฑ์เป้าหมาย: ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลมีชมรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
(สําหรับหน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 63
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรมีสุขภาพทีด่ ี ลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มีร่างกายที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย วัยผู้ใหญ่และสูงอายุ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ
แหล่งข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุทั่วประเทศ
รายการข้อมูล 1
A= กลุ่มตัวอย่างที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
รายการข้อมูล 2
B= ประชากร
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล รอบ 12 เดือนทุกปี
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

2561
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รอบ 3 เดือน
- พัฒนาแนวทางการมีกิจกรรม
ทางกาย, การลดพฤติ กรรม
เนือยนิ่ง, การใช้พลังงาน ใน
คนไทย กลุ่มวัย กลุ่มอาชีพ
- พัฒ นาแนวทางการบริหาร
จัดการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- พั ฒ น า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ระดับชาติ
- ชี้ ทิ ศ การวิ จั ย กิ จ กรรมทาง
กายของประเทศ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย
- ผลักดันวาระกิจกรรมทางกาย
ในระดับภูมิภาค และโลก
- ถ่ า ยทอดแนวทางการมี
กิ จ กรรมทางกาย, การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลังงาน ในคนไทย กลุ่มวัย
กลุ่มอาชีพ ให้ภาคีเครือข่าย

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
- ได้แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย,
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลังงาน ในคนไทย กลุ่มวัย กลุ่ม
อาชีพ
- ได้ แ นวทางส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
กายในองค์ ก ารปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น และได้ ต้ น แ บ บ ก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กิ จ กรรมทางกายในองค์ ก าร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อนามัย
เขต ละ 1 แห่ง
- ได้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ
- ผลักดันวาระกิจกรรมทางกายใน
ระดับภูมิภาค และโลก

-

-

- ศู น ย์ อ น า มั ย เ ข ต , อ ง ค์ ก า ร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น , โรงเรี ย น,
สถานประกอบการ, สถานบริการ
สาธารณสุ ข นํ า แนวทางการมี
กิจกรรมทางกายไปใช้ส่งเสริม

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ปงบประมาณ

2562

2563

รอบ 3 เดือน
นํ า ไ ป ป ฏิ บั ติ , ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร นํ า ไ ป
แนวทางไปใช้
- ขยายต้ น แบบการบริ ห าร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังการมี
กิจกรรมทางกายของคนไทย
- ชี้ ทิ ศ การวิ จั ย กิ จ กรรมทาง
กายของประเทศ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย
- ปรับและพัฒนาแนวทางการ
มีกิจกรรมทางกาย, การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลังงาน ในคนไทย กลุ่มวัย
กลุ่มอาชีพ จากการติดตาม
การนํ า ไปปฏิ บั ติ ข องภาคี
เครือข่าย
- ขยายต้ น แบบการบริ ห าร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ท บ ท ว น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ
ไปปฏิบัติ
- ชี้ ทิ ศ การวิ จั ย กิ จ กรรมทาง
กายของประเทศ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย
- พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร มี
กิ จ กรรมทางกาย, การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลั ง งาน ในผู้ พิ ก ารแต่ ล ะ
ประเภท ผู้ป่วยแต่ละ

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
- กิ จ กรรมทางกายในหน่ ว ยงาน
และพื้นที่ของตน
- ขยายต้นแบบการบริ หารจั ดการ
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายใน
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ศูนย์อนามัยเขต ละ 2 แห่ง
- ติ ด ตามการนํ า แผนยุ ท ธศาสตร์
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกาย
ระดับชาติ ไปปฏิบัติ
- ไ ้ระบบเฝ้าระวังการมีกิจกรรม
ทางกายของคนไทย

-

-

- ค น ไ ท ย อ า ยุ 1 5 ปี ขึ้ น ไ ป
มี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอ
ร้อยละ 82
- ขยายต้ นแบบการบริ หารจั ดการ
การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายใน
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดละ 1 แห่ง

-

-

- ได้แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย,
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลังงาน ในผู้พิการแต่ละประเภท
ผู้ป่วยแต่ละประเภท แรงงานต่าง
ด้าว ผู้ไร้สัญชาติ เบื้องต้น

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 กองแผนงาน
ปี (ด้านสาธารณสุ
ข) พ.ศ.
กรมอนามั
ย ส่ว2560-2564
นที่ 4
48

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

49

ปีงบประมาณ
-

-

-

2564

-

-

-

-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

50

รอบ 3 เดือน
ประเภท แรงงานต่างด้าว ผู้
ไร้สัญชาติ
ขยายต้ น แบบการบริ ห าร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เ ต รี ย ม พั ฒ น า แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ
ฉบับที่ 2
ชี้ ทิ ศ การวิ จั ย กิ จ กรรมทาง
กายของประเทศ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย
พั ฒ น า แ น ว ท า ง ก า ร มี
กิ จ กรรมทางกาย, การลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลั ง งาน ในผู้ พิ ก ารแต่ ล ะ
ป ร ะ เ ภ ท ผู้ ป่ ว ย แ ต่ ล ะ
ประเภท แรงงานต่างด้าว ผู้
ไ ร้ สั ญ ช า ติ เ พิ่ ม เ ติ ม ใ ห้
สมบูรณ์
ขยายต้ น แบบการบริ ห าร
จัดการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จั ด ทํ า พั ฒ น า แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ
ฉบับที่ 2
ชี้ ทิ ศ การวิ จั ย กิ จ กรรมทาง
กายของประเทศ ร่ ว มกั บ
ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
- ขยายต้นแบบการบริหารจัดการ
การส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางกายใน
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดละ 2 แห่ง
- ได้แนวทางกา จัดทําพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายระดับชาติ ฉบับที่ 2

-

-

- ค น ไ ท ย อ า ยุ 1 5 ปี ขึ้ น ไ ป
มี กิ จ กรรมทางกายที่ เ พี ย งพอ
ร้อยละ 84
- ได้แนวทางการมีกิจกรรมทางกาย,
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง, การใช้
พลังงาน ในผู้พิการแต่ละประเภท
ผู้ป่วยแต่ละประเภท แรงงานต่าง
ด้าว ผู้ไร้สัญชาติ ที่สมบูรณ์
- ขยายต้นแบบการบริหารจัดการ
การส่ ง เสริม กิ จ กรรมทางกายใน
องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดละ 3 แห่ง
- ได้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายระดับชาติ ฉบับ
ที่ 2

การสํารวจด้วยแบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire:
WHO GPAQ
1. World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire:
WHO GPAQ.

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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2. สํานักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถานการณ์
โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม ห้าสถานการณ์โรค NCDs. 2557.
3. สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกาย โรงพยาบาลรามาธิบดี.
การสํารวจสุขภาพประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2557.
4. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานการสํารวจกิจกรรมทาง
กายของคนไทย ปี พ.ศ.2558.
5. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. รายงานการสํารวจอนามัยสวัสดิการของคนไทย ปี พ.ศ. 2558.
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มี
กิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
81
-

นายแพทย์ชาํ นาญการ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นพ.ฐิตกิ ร โตโพธิ์ไทย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904587
โทรศัพท์มือถือ : 086-3931693
โทรสาร : 02-5904584
E-mail: champthitikorn@gmail.com, thitikorn.t@anamai.mail.go.th
2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904585
โทรศัพท์มือถือ : 085-1069629
โทรสาร : 02-5904585
E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.ฐิตกิ ร โตโพธิ์ไทย
นายแพทย์ชาํ นาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904587
โทรศัพท์มือถือ : 086-3931693
โทรสาร : 02-5904584
E-mail: champthitikorn@gmail.com, thitikorn.t@anamai.mail.go.th
2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904585
โทรศัพท์มือถือ : 085-1069629
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ ส่4วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
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ชื่อตัวชี้วัด proxy
เกณฑ์เป้าหมาย 2560
คํานิยาม

11.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดั บตําบลมีชมรมส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกาย (สําหรับหน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
ร้อยละ 80
กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานไม่ว่า
จะเป็นในการทํางาน การเดินทาง หรือ กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย แต่ยังพูด
เป็นประโยคได้ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ยกของเบา (4 MET)
กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย จนพูดเป็น
ประโยคไม่ได้ เช่น วิ่ง ยกของหนัก (8 MET)
กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง อย่างน้อย 150
นาที/สัปดาห์ และ/หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์หรือ
รวมกัน
ชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง ชมรมที่มกี ารจัดตั้งเพื่อมีการจัดกิจกรรมทาง
กาย เช่น เต้นแอโรบิค จักรยาน การเดิน การวิ่ง รําไม้พลอง การออกกําลังกายหรือ
การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น โดย รพ.สต. หรือหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนจัดตั้ง หรือ
ชุมชนจัดตั้งกันเอง โดย รพ.สต. สนับสนุนชมรม เช่น การให้ความรู้ เป็นต้น
เกณฑ์ของชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง เกณฑ์ที่ประเมินชมรมกิจกรรม
ทางกายที่มีการดําเนินกิจกรรมทางกายเป็นอย่างดี ซึ่งต้องมี 6 องค์ประกอบ คือ
- ต้องมีโครงสร้างชมรมที่ชัดเจน (มีคณะทํางานผู้รับผิดชอบ)
- มีแกนนําในการมีกิจกรรมทางกายที่ได้รับการฝึกอบรมการมีกิจกรรมทางกาย
- จัดกิจกรรมอย่างน้อยสัปดาห์ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ยกเว้นชมรมจักรยาน ชมรม
ผู้สูงอายุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)
- มีสถานที่การมีกิจกรรมทางกายที่แน่นอน ปลอดภัย
- มีการบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณที่สนับสนุนทั้งจากหน่วยงานในพื้นที่
หรือจากชุมชน
- มีสมาชิกชมรมฯ อย่างน้อย 20 คน

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 95

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรมีสุขภาพทีด่ ี ลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
มีร่างกายที่เหมาะกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย รพ.สต.ทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แบบประเมินชมรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
แหล่งข้อมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
นายแพทย์ชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904587
โทรศัพท์มือถือ : 086-3931693
โทรสาร : 02-5904584
E-mail: champthitikorn@gmail.com, thitikorn.t@anamai.mail.go.th
2. นางณัฏฐกา กิจสมมารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904585
โทรศัพท์มือถือ : 085-1069629
โทรสาร : 02-5904584
E-mail : nattaka.c@anamai.mail.go.th
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

กองแผนงาน
กรมอนามั
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วยนทีส่่ 4วนที่ 4
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 โครงการที่ 4 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุม่ วัยผู้สูงอายุ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

12. ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
Leading Indicator
PA ปลัด 2560, ตรวจราชการ 2560
จังหวัด
มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
หมายถึง มีการดําเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จําเป็นต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
7. มีค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง ในชุ ม ชน หรื อ
คณะกรรมการกองทุนตําบล
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อ
- ชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่
อยู่ในพื้นที่ตําบล Long Term Care และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
- มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการ
ป้องกันโรคในช่องปากตามชุดสิทธิประโยชน์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล หรือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ
ที่ดําเนินการโดยแกนนาชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม.

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์
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ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 70

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ให้บริการดูแลด้าน
สุ ข ภาพถึ ง ที่ บ้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอตามปั ญ หาสุ ข ภาพและชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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ชี วิ ต ที่ ดี อยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารอย่ า งถ้ ว นหน้ า และเท่ า เที ย ม
เป็นการสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์
2. สามารถลดภาระงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพภาครั ฐ ความแออั ด ใน
สถานพยาบาล ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอทั่วประเทศ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน
3,6,9,12 เดือน
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แหล่งข้อมูล
2. ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และ สํานักอนามัยผู้สูงอายุ
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนตําบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล Long Term Care
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
A/B x 100
ระยะเวลาประเมินผล ประเมินผลรายไตรมาส
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 30
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70

วิธีการประเมินผล

1.
2.
3.
1.

เอกสารสนับสนุน

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 35
ร้อยละ 50
ร้อยละ 55
ร้อยละ 65
ร้อยละ 80

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 55
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 90

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 95

พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 3, 6 , 9 และ 12 เดือน
คู่มือแนวทางการดําเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตําบล Long Term Care
2. คู่มือกลยุทธ์การดําเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับตําบลต้นแบบ
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL
4. คู่ มื อ การประเมิ น ผู้ สู ง อายุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ระยะยาว โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ผ่านเกณฑ์

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
74.5
27.0
13.43
(ทุกตําบลทั่ว (หมายเหตุ เฉพาะตําบลนําร่อง
(ทุกตําบลทั่ว
โครงการ LTC 1,067 ตําบล
ประเทศ)
ประเทศ)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สงู อายุ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร: E-mail : asawut@hotmail.com, udom.a@anamai.mail.go.th
2. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729
โทรสาร: E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904504
โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563
โทรสาร : E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 โครงการที่ 1 การบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

28. ร้ อ ยละของโรงพยาบาลที่ พั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ต ามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital
Leading Indicator
PA ปลัด 2560, ตรวจราชการ 2560
จังหวัด
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
หมายถึง โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพช. รพท. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
ดําเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนสื่อสารให้
เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN&CLEAN hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนใน
องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูล
ฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
R: RESTROOM
4 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร
ผู้ป่วยนอก
E: ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กําหนดร่วมกันทั้งองค์กร
E: ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่
สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่นสําหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ
7. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คําปรึกษาด้าน
สุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ
N: NUTRITION
8. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน
9. ร้อยละ 80 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารของกรมอนามัย
10. จัดให้มีบริการน้ําดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ระดับดี
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กรมอนามั
ย ส่วนที
่4
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12. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่
อาคารผู้ป่วยใน (OPD)
ระดับดีมาก
13. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใช้ประโยชน์
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชน
14. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN
Community

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 61
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน

ปีงบประมาณ 6
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

ปีงบประมาณ 63
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 100
ผ่านเกณฑ์
ระดับดี

ปีงบประมาณ 64
รพศ./รพท./รพช.
และรพ.สังกัดกรม
วิชาการร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงพยาบาลบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานส่ ง ให้ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด
2. สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด รวบรวม วิ เ คราะห์ และส่ ง รายงานรายไตรมาส
ให้ศูนย์อนามัยเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของเขต
3. ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาส ให้หน่วยงานส่วนกลาง
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
รายการข้อมูล 1
A = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินกิจกรรม GREEN &
CLEAN ตามเกณฑ์ที่กําหนด
รายการข้อมูล 2
B = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

60

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1. ร้อยละ 80 ของจังหวัด 1. ร้อยละ 60 ของ
จังหวัด ดําเนินการ
มีกลไกการขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนและ
และจัดทีมตรวจ
ประเมินโรงพยาบาล
ประเมินโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN
GREEN & CLEAN
Hospital
Hospital ที่มีความ
พร้อมและมีศักยภาพ

รอบ 9 เดือน
1. ร้อยละ 80 ของ
จังหวัด ดําเนินการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN
Hospital

รอบ 12 เดือน
1. ร้อยละ 100 ของ
จังหวัด ดําเนินการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมินโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN
Hospital

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์รายละเอี
ชาติ ระยะ
20
ปี
(ด้
า
นสาธารณสุ
ข
)
พ.ศ.
2560-2564
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ปีงบประมาณ

2561

2562

2563

2564

รอบ 3 เดือน
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงพยาบาลมี
แผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
จังหวัดและโรงพยาบาล
มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital
จังหวัดและโรงพยาบาล
มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital
จังหวัดและโรงพยาบาล
มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital
จังหวัดและโรงพยาบาล
มีแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2. ร้อยละ 75 ของ
2. ร้อยละ 60 ของ
2. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล พัฒนา
โรงพยาบาล พัฒนา
โรงพยาบาล พัฒนา
ได้ตามเกณฑ์ GREEN
ได้ตามเกณฑ์ GREEN
ได้ตามเกณฑ์ GREEN
& CLEAN Hospital
& CLEAN Hospital
& CLEAN Hospital
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ
75
100
50

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ รพ. ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดี ร้อยละ 30
ระดับดี ร้อยละ 60
ระดับดี ร้อยละ 75

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดี ร้อยละ 50
ระดับดี ร้อยละ 75
ระดับดี ร้อยละ 100

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก ร้อยละ 30 ระดับดีมาก ร้อยละ 6
ระดับดีมาก ร้อยละ 75

1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส
1. คู่มือแนวทางการด่าเนินกิจกรรม GREEN
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล
กองแผนงาน
กรมอนามั
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วยนที่ส่4วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564 60
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3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ประเภท
สถาน
พยาบาล

จํานวน
(แห่ง)

รพศ.

28
88

รพท.

โรงพยาบาลที่มีการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้าน GREEN และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการ
ร้อยละ
การดําเนิน
ร้อยละ
การดําเนินกิจกรรม
ร้อยละ
มูลฝอย
กิจกรรม
GREEN และ การจัดการ
ติดเชื้อ (แห่ง)
GREEN (แห่ง)
มูลฝอยติดเชื้อ (แห่ง)
28
100
17
60.7
1
60.7
4.6
86
97.7
49
55.7
48

288
36.9
275
35.
780
72
9 .3
รพช.
รวม
896
834
93.1
354
39.5
340
37.9
หมายเหตุ :
1. ข้อมูลโรงพยาบาล ด่าเนินกิจกรรม GREEN&CLEAN Hospital “โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
2. ข้อมูลไม่รวมการด่าเนินงานของ โรงพยาบาลกรมสังกัดวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด ภาพรวมตัวชี้วัดและประเด็น ENERGY และ ENVIRONMENT
1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904261
โทรศัพท์มือถือ : 08-9111-4937
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
ประเด็น GARBAGE และ RESTROOM
2. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904128
โทรศัพท์มือถือ : 08-1626-4111
โทรสาร : 02-5904128
E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th
ประเด็น NUTRITION
1. นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทํางาน : 02-5904606
โทรศัพท์มือถือ : 08-6512-1521
โทรสาร : 02-5904186
E-mail : wirote.w@anamai.mail.go.th
2. นายชัยเลิศ กิง่ แก้วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทํางาน : 02-5904177
โทรศัพท์มือถือ : 08-0434-6888
โทรสาร : 02-5904186
E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด :
1. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904310
โทรศัพท์มือถือ : 08-1915-5878
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 08-3777-6229
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางณีรนุช อาภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 08-1566-8879
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : a.neeranuch@gmail.com
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 08-3777-6229
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

กองแผนงาน
กรมอนามั
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนทีย ่ 4ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256462
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

ผ่านระดับพืน้ ฐาน หมายถึง
1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN
ในระดับพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาตาม บันได 4 ขั้น
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3. สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ภาคี
เครือข่ายในเรื่องสถานบริการสาธารณสุข
ลดโลกร้อนได้
2. มีการนําเข้าข้อมูล Carbon Footprint
ผ่านโปรแกรม Carbon Footprint ของ
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม 2 ปีงบประมาณ
เพื่อวางแผนการลดก๊าชเรือนกระจก
1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ทุกข้อ

ผ่านระดับดีเยีย่ ม (ต้นแบบ) หมายถึง
4. เกิดนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาล
ลดโลกร้อน

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

ผ่านระดับดีมาก หมายถึง
3. สามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่ภาคี
เครือข่ายในเรื่องสถานบริการสาธารณสุข
ผ่านระดับดี หมายถึง
ลดโลกร้อนได้
2. มีการนําเข้าข้อมูล Carbon Footprint 2. มีการนําเข้าข้อมูล Carbon Footprint
ผ่านโปรแกรม Carbon Footprint ของ ผ่านโปรแกรม Carbon Footprint ของ
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม 1 ปีงบประมาณ สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม 2 ปีงบประมาณ
เพื่อวางแผนการลดก๊าชเรือนกระจก
เพื่อวางแผนการลดก๊าชเรือนกระจก
1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
1. โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
กระบวนการ CLEAN และ มีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ทั้งใน
ขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ทุกข้อ
ระดับพื้นฐานและระดับดี

แนวทางการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
..........................................

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ระดับพืน้ ฐาน

8. มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป
มีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยทั่วไป
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7. มี ก ารจั ด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ตามกฎหมายมี
กระบวนการดังนี้
มีน วัต กรรมการจัด การมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ หรื อ เป็ น
ต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

ระดับดีมาก

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

ระดับดี
การพัฒนากิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
1. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ
มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย สามารถลดปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเชื้อ
(การจัดการขยะทุก
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ตาม
ประเภท)
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ 7 เรื่อง ดังนี้
(1) ด้านบุคลากร
(2) การคัดแยกมูลฝอย
(3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
(4) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
(5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอย
ติดเชื้อ
(6) สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ
(7) การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2. มี ก า ร จั ด ก า ร มู ล ฝ อ ย ทั่ ว ไ ป ด้ ว ย 5. มีการจัดการมูลฝอยทั่วไป
กระบวนการดังนี้
มีการจัดการมูลฝอยทั่วไปที่มีประสิทธิภาพโดย
2.1
มี ก ารลดการเกิ ด มู ล ฝอยตั้ ง แต่ สามารถลดปริมาณการเกิดมูลฝอยทั่วไป
แหล่งกําเนิด โดยใช้หลัก 3R

ประเด็น
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

ประเด็น

2.2 มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป และมีภาชนะ
รองรับมูลฝอยทั่วไปแยกตามประเภท คือ มูล
ฝอยรี ไซเคิ ล มู ลฝอยย่ อยสลายได้ (มู ลฝอย
อินทรีย์) มูลฝอยอื่นๆ
2.3 มีการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอย
ไปยั ง ที่ พั ก รวมมู ล ฝอยอย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
และ/หรือมีสถานที่พักรวมที่ถูกสุขลักษณะ
2.4 มีการกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยส่งไปกําจัด
กั บ หน่ ว ยงานราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น
3. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
มีการคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
ออกจากมูลฝอยชนิดอื่น
มี ก ารเก็ บ รวบรวม/เคลื่ อ นย้ า ยมู ล ฝอยที่
เป็ น พิ ษ หรื อ อั น ตรายอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
สุขาภิบาลไปยังที่พักรวมมูลฝอย เพื่อรอการ
นําส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานที่
กําจัดต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายประเภท
มูลฝอยอันตราย และมีระบบกํากับติดตาม

ระดับพืน้ ฐาน

ระดับดีมาก

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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6. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
9. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
มีการแยกเก็ บรวบรวมตามประเภท เช่ น ยาและ นําส่งไปกําจัดอย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานที่กําจัด
เวชภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า/ภาชนะบรรจุ ส ารเคมี / ซาก ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายประเภทมู ล ฝอย
แบตเตอรี่ และถ่ านไฟฉาย/ซากเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและ อันตราย และมีระบบกํากับติดตาม
อิเล็คทรอนิกส์/หลอดไฟ เป็นต้น

ระดับดี
การพัฒนากิจกรรม GREEN

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

67

ระดับพืน้ ฐาน

NUTRITION
(การจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร
และน้าํ )

ระดับดีมาก
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3.1 ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ทุกจุด
3.2 มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล
3.3 ลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม
3. มีการรายงานผลการประหยัดพลังงานจากทุก
ส่วนภายในองค์กร และภาพรวม โดยต้องสามารถ
ชี้ให้เห็นประสิทธิผล เช่น ลดอัตราค่าไฟฟ้า หรือลด
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น หรื อผลความสํ าเร็จของ
การประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้
3.
มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพ โดยการจั ดสภาพสิ่ งแวดล้อม ที่ ส ามารถ
ส่ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพดี ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป่ว ยและญาติ เช่ น
การจัดให้มีพื้นที่ออกกําลังกาย การจัดให้มีอุปกรณ์
ออกกําลังกาย หรือ พื้นที่สําหรับการพักผ่อนหย่อน
ใจ เป็นต้น
1. มีการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 2. มีการรณรงค์ดา้ นอาหารปลอดสารพิษ การใช้ผัก 3. โรงพยาบาลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนในเรื่อง
อาหารปลอดสารพิษ
1.1 สถานที่ ป ระกอบอาหารผู้ ป่ ว ยใน พื้นบ้านอาหารพื้นเมือง
2.1 การจั ด การโภชนาการสํ า หรั บ ผู้ ป่ ว ยใน 3.1 ส่ ง เสริ ม การปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ใน
โรงพยาบาลได้ม าตรฐานสุ ขาภิบ าล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
อ า ห า ร ข อ ง ก ร ม อ น า มั ย ใ น
2.2 การรณรงค์เลิกใช้โฟมในโรงพยาบาล
3.2 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผักปลอดสารพิษจาก
ระดับพื้นฐาน

ระดับดี
การพัฒนากิจกรรม GREEN

2. มีการพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุข ให้
ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่อาคาร
ผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน
2. มีการใช้ประโยชน์จากปัจจัยธรรมชาติให้เกิดการ
ประหยั ดพลั งงาน/หรื อมี ก ารใช้ พลั งงานทดแทน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่
อาคาร การปรับสภาพแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร
ให้ร่มรื่น เย็นสบาย
ENVIRONMENTAL 1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีการดูแลด้าน 2. มีการจัดสิ่งแวดล้อมสําหรับการทํางาน โดย
(การจัดการ
อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก การพั ฒ นาสถานที่ ทํ า งาน น่ า อยู่ น่ า ทํ า งาน
สิง่ แวดล้อมใน
เช่น การดําเนินงานกิจกรรม 5ส. การจัดการ (Healthy Work Place)
โรงพยาบาล)
น้ําเสีย การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปลูกต้นไม้
เพื่อดูดซับมลพิษ เป็นต้น

RESTROOM (ห้อง 1. มี ก า ร พั ฒ น า ส้ ว ม ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร
ส้วม)
สาธารณสุ ข ให้ ไ ด้ ม าตรฐานส้ ว มสาธารณะ
ไทย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)
ENERGY
1. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม
(การจัดการด้าน
เกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดร่วมกัน
พลังงาน)
ทั้งองค์กร

ประเด็น
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Carbon
Footprint
ของโรงพยาบาล

ประเด็น

-

1.2 ร้ อ ยละ 80 ของร้ านอาหารใ น
โรงพยาบาลได้ม าตรฐานสุขาภิบ าล
อาหารของกรมอนามัย
1.3 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มด้วยชุด
ทดสอบการปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย (อ
11) ณ จุดที่ให้บริการน้ําดื่มหลักของ
OPD และน้ําปรุงประกอบอาหารใน
สถานที่ ป ระกอบอาหารผู้ ป่ ว ยใน
โรงพยาบาล ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง
1.4 มีระบบการรายงานผลตามสายบังคับ
บัญชา และการจัดทําเอกสารผลการ
ตรวจเป็นปัจจุบัน

ระดับพืน้ ฐาน

67

ในชุมชน เช่น ชมรมผักปลอดสารพิษ ตลาด
นัดสีเขียว เป็นต้น
3.3 สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ได้ ม าตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารของกรม
อนามัยในระดับดีมาก
3.4 ร้ า นอาหารทั้ ง หมดในโรงพยาบาลได้
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
3.5 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มด้วยชุดทดสอบ
การปนเปื้ อ นแบคที เ รี ย (อ 11) ณ จุ ด ที่
ให้บริการน้ําดื่มหลักของ OPD, IPD, น้ําปรุง
ประกอบอาหารในสถานที่ ประกอบอาหาร
ผู้ป่วย และร้านอาหารในโรงพยาบาล ความถี่
6 เดื อ น/ครั้ ง และผลการตรวจวิ เ คราะห์
คุ ณ ภ า พ น้ํ า ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ( 2 0
พารามิเตอร์) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ผ่านตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ น้ํ า บ ริ โ ภ ค
กรมอนามัย
บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น 2
ปีงบประมาณ
http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/

ระดับดีมาก
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บันทึกข้อมูลในระบบโปรแกรมคาร์บอนฟุตพริ้น 1
ปีงบประมาณ
http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th/

ระดับดี
การพัฒนากิจกรรม GREEN
2.3 ส ถ า น ที่ ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร ผู้ ป่ ว ย ใ น
โรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
ของกรมอนามัย ในระดับดี
2.4 ร้อยละ 90 ของร้านอาหารในโรงพยาบาล
ได้ ม าตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารของกรม
อนามัย
2.5 มี ก ารเฝ้ า ระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า ดื่ ม ด้ ว ยชุ ด
ทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ 11) ณ
จุดที่ให้บริการน้ําดื่มหลักของ OPD, IPD
และน้ํ า ปรุ ง ประกอบอาหารในสถานที่
ประกอบอาหารผู้ ป่ ว ยในโรงพยาบาล
ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง และมีผลการตรวจ
วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ํา ทางห้ องปฏิ บัติ ก าร
(20 พารามิเตอร์) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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ประเด็น

ระดับพืน้ ฐาน
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การคํานวณ Carbon Footprint ทําให้ทราบว่า
โรงพยาบาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไร จาก
แผนก/ส่วนไหน และจากกิจกรรมอะไร คําตอบเหล่านี้
มี ความสํ าคั ญต่ อการกํ าหนดแผนการลดก๊ าซเรื อน
กระจกในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับดีมาก
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ระดับดี
การพัฒนากิจกรรม GREEN
การคํานวณ Carbon Footprint ทําให้ทราบว่า
โรงพยาบาลปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกปริ มาณเท่ าไร
จากแผนก/ส่วนไหน และจากกิจกรรมอะไร คําตอบ
เหล่านี้มีความสําคัญต่อการกําหนดแผนการลดก๊าซ
เรือนกระจกในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ CLEAN
C: Communication
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การพัฒนากระบวนการ CLEAN
1. มีทมี งานสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนา รพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN
2. มีกระบวนการสื่อสาร ส่งต่อข้อมูล ให้กับบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการพัฒนารพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนารพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN
4. มีการสื่อสารสาธารณะด้วยการสร้างกระแสและผลักดันกิจกรรม GREEN ไปยังหน่วยงานอื่นให้มีความรู้ความเข้าใจ
5. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน และชุมชนในการพัฒนากิจกรรม GREEN เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งต่อข้อมูลในชุมชน
1. ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการพัฒนา รพ. ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN
2. ผู้บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาล ให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
3. มีการกําหนดแผนปฏิบัตกิ าร ผู้รับผิดชอบงาน และกรอบเวลาการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN ระยะยาว (3 – 5 ปี)
4. หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากิจกรรม GREEN
1. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุดกิจกรรมหรือกระบวนการพัฒนา
3. มีรายงานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ GREEN
4. มีกระบวนการประเมินติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีรายงานผลความก้าวหน้าระยะสั้น (Small success)
5. มีกระบวนการส่งเสริมเพื่อพัฒนารพ.เป็นต้นแบบ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับประชาชนและหน่วยงานภาคีในการดําเนินกิจกรรม GREEN
1. มีการสร้างทีมขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
2. มีการดําเนินกิจกรรม G-R-E-E-N ที่เป็นรูปธรรม โดยกําหนดกิจกรรม/กลวิธีหรือกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงพยาบาล
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อทบทวน จัดการปัญหาอุปสรรค
4. สร้างกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าให้กําลังใจ ต่อบุคคลากรในการพัฒนา และสร้างความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม GREEN
5. มีกระบวนการสร้างนวัตกรรม GREEN ในโรงพยาบาลที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อการทํางาน และลด ปัญหาโลกร้อน
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กลยุทธ์ CLEAN
N: Networking

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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การพัฒนากระบวนการ CLEAN
1. มีเครือข่ายที่มีความหลากหลายของคนในองค์กร เพื่อติดตามความ ก้าวหน้า ตรวจสอบ และประเมินตัวเองต่อการดําเนินกิจกรรม GREEN
2. มีแผนงานเกี่ยวกับการขยายผลความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม GREEN ไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่
3. มีการสร้างเครือข่ายทั้งภาคประชาชน เอกชน และราชการส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากิจกรรม GREEN ในทุกภาคส่วนและเกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในการ
4. มีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม GREEN ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีกระบวนการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม GREEN ในชุมชน ที่เกิดจากการส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนางานจากโรงพยาบาล

 โครงการที่ 2 คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่เสี่ยง (Hot Zone)
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นหนัก
ระดับการวัดผล
คํานิยาม

29. ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่าง
บูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Lagging Indicator
เขตสุขภาพ
จั ง หวั ด มี ร ะบบจั ด การปั จ จั ย เสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาพอย่ า งบู ร ณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน หมายถึง จังหวัดมีระบบและกลไกเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ
มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดย
ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งาน ผ่ า นกลไกคณะอนุ ก รรมการสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
(อสธจ.)
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./
รพท./รพช สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
5. มีการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
6. มีการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ปีงบประมาณ 62
ปีงบประมาณ 6
ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100 ของจังหวัด ร้อยละ 80 ของจังหวัด ร้อยละ 100 ของจังหวัด ร้อยละ 80 ของจังหวัด ร้อยละ 100 ของจังหวัด
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ผ่านเกณฑ์ระดับดี
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
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เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ดูแลสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทําข้อมูลและส่งให้ศูนย์อนามัย
2. ศูนย์อนามัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของเขตและจัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง
3. หน่วยงานส่วนกลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ
4. การรายงานผ่านระบบการตรวจราชการกระทรวง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีม่ ีระบบจัดการปัจจัยเสีย่ งจากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน

B = จํานวนจังหวัดทั้งหมด
(A/B)X100
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน

ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
2560
จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ

2561

จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ

2562

จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ

2563

จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพฯ

2564

จังหวัดมีแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพฯ

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน (จังหวัด
ประเมินตนเอง)
ร้อยละ 40 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (จังหวัด
ประเมินตนเอง)
ร้อยละ 50 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (จังหวัดประเมิน
ตนเอง)
ร้อยละ 40 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (จังหวัด
ประเมินตนเอง)
ร้อยละ 50 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (จังหวัด
ประเมินตนเอง)

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน (ประเมิน
โดยศอ.)
ร้อยละ 60 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(ประเมินโดยศอ.)
ร้อยละ 80 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี (ประเมินโดยศอ.)

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
(ประเมินโดยศอ.)

ร้อยละ 60 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (ประเมินโดย
ศอ.)
ร้อยละ 80 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (ประเมินโดย
ศอ.)

ร้อยละ 80 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฯ ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก (ประเมินโดย
ศอ.)
ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
(ประเมินโดยศอ.)

ร้อยละ 80 ของจังหวัด มี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฯ
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ประเมิน
โดยศอ.)
ร้อยละ 100 ของจังหวัดมี
ระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดี
(ประเมินโดยศอ.)

1. การประเมินตนเองของจังหวัด
2. ศูนย์อนามัยประเมิ นจังหวัดในการมีระบบจั ดการปัจ จัยเสี่ ยงจากสิ่ งแวดล้ อมและ
สุขภาพฯ
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ ส่4วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256472
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เอกสารสนับสนุน

3. ส่วนกลางสุ่มประเมินเชิงคุณภาพ
1. แนวทางการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. คูม่ ือการปฏิบัตงิ านคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
3. แนวทางการปฏิบัตติ ามมติคณะกรรมการสาธารณสุข
4. คู่มือปฏิบัตงิ านสําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิ านระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
6. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) เพื่อรองรับระบบ
ข้ อ มู ล ระดั บ จั ง หวั ด และเขตสุ ข ภาพ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น แนวทางการจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการดําเนินงานเพื่อจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่
กําหนดระดับดีขึ้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กําหนดประเด็นการประเมิน 5 ประเด็น และ วัด
คะแนนในภาพรวมของการดําเนินงาน

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
94.74
(72 จังหวัด)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางสาวอําพร บุศรังษี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904359
โทรศัพท์มือถือ : 081-8311430
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : amporn.b@anamai.mail.go.th
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
ประเด็นการสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
1. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904219
โทรศัพท์มือถือ : 084-8289950
โทรสาร : 02- 5908180
E-mail : palakorn.c@@anamai.mail.go.th
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ประเด็นการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
1. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904128
โทรศัพท์มือถือ : 091-8814733
โทรสาร : 02-5904200
E-mail : panisa.s@anamai.mail.go.th
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
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สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ประเด็นการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดตําบลที่มีชุมชนที่มีการจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน (Active Communities)
1. นายผาไท จุลสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904261
โทรศัพท์มือถือ : 084-6703932
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : pathai.c@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ประเด็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
1. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904177
โทรศัพท์มือถือ : 080-4346888
โทรสาร : 02-5904186,88
E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย
ประเด็นการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
1. นางสุทธิดา อุทะพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904393
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : env_med@googlegroups.com
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ กรมควบคุมโรค
หน่วยงานประมวลผล สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย/สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา/กองประเมินผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ กระทบต่อสุขภาพ/ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904202
โทรศัพท์มือถือ : 081-5416324
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : ppk_path@yahoo.com
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 083-7776229
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
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เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดแผน 20 ปี : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับพืน้ ฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1.1 มีฐานข้อมูล ทั้งประเด็นด้าน
1.1 มีฐานข้อมูลทั้งประเด็นด้าน
1.1 มีฐานข้อมูล ทั้งประเด็นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและ
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม พืน้ ที่เสี่ยงการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ จัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ
หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง หรือปัญหาตามบริบทของพื้นที่ อย่าง
น้อย 5 ประเด็น เน้นงานตาม
น้อย 7 ประเด็น เน้นงานตาม
น้อย 9 ประเด็น เน้นงานตาม
นโยบายและประเด็นปัญหาสําคัญใน นโยบายและประเด็นปัญหาสําคัญใน นโยบายสําคัญและประเด็นปัญหา
พื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
พื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
สําคัญในพื้นที่ โดยบันทึกข้อมูลผ่าน
NEHIS
NEHIS มีการวิเคราะห์ และนําข้อมูล ระบบ NEHIS มีการวิเคราะห์ และนํา
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
และสุขภาพ ทัง้ ประเด็นด้านอนามัย 1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหา รวมทั้งมีการจัดการเรื่องความ
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ ประเด็น
และสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัย น่าเชื่อถือ และทันสมัยของข้อมูล
สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และ ประเด็น
1.2 มีการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
และสุขภาพทั้งประเด็นด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาตามบริบท
พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
ของพื้นที่ อย่างน้อย 2 ประเด็น
สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาตามบริบทของ สิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และประเด็น
พื้นที่ อย่างน้อย 3 ประเด็น เน้น
เน้นงานตามนโยบายและประเด็น
พื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
ปัญหาสําคัญในพื้นที่และนําข้อมูลไป งานตามนโยบายและประเด็นปัญหา สิ่งแวดล้อม หรือปัญหาตามบริบท
ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ของพื้นที่ อย่างน้อย 5 ประเด็น
สําคัญในพื้นที่ และนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
เน้นงานตามนโยบายและประเด็น
ปัญหาสําคัญในพื้นที่ และนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการวางแผน แก้ไข
ปัญหาอย่างบูรณาการในพื้นที่
หมายเหตุ ประเด็นพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงใน 3 กลุ่มหลักที่กําหนด (จํานวน
46 จังหวัด) และพื้นที่เสี่ยงการจัดการสิ่งปฏิกูลและพยาธิใบไม้ในตับ (จํานวน 27 จังหวัด) รวมทั้งสิ้น 53 จังหวัด
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลือ่ นการดําเนินงานผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
2.1 มีการจัดประชุม 3 ครั้งขึ้นไป
2.1 มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงาน
2.1 มีการจัดประชุม อย่างน้อย 2
ครั้ง
2.2 ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
2.2 มีแผนการจัดประชุม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก
2.2 ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
2.3 มีการจัดประชุม
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ระดับพืน้ ฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
2.4 ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็น
อสธจ. อย่างน้อย 5 เรื่อง
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก
2.3 มีมติและติดตามมติจากที่
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านกลไก
อสธจ. อย่างน้อย 3 เรื่อง
ประชุมอย่างน้อย 5 เรื่อง
อสธจ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
2.3 มีมติและติดตามมติจากที่
ประชุมอย่างน้อย 3 เรื่อง
2.5 มีมติและติดตามมติจากที่
2.4 กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนใน
2.4 กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนใน
ประชุมอย่างน้อย 2 เรื่อง
รูปแบบต่างๆ เช่น ตั้ง
รูปแบบต่างๆ เช่น ตั้ง
คณะทํางาน เป็นต้น
2.6 มีรายงานการประชุมและสรุป
คณะทํางาน เป็นต้น
2.5 มีรายงานการประชุมและสรุป
รายงานการประชุมตาม
รายงานการประชุมตาม
แบบฟอร์มศูนย์บริหารกฎหมาย 2.5 มีรายงานการประชุมและสรุป
รายงานการประชุมตาม
แบบฟอร์มศูนย์บริหารกฎหมาย
แบบฟอร์มศูนย์บริหารกฎหมาย
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรพศ./รพท./รพช
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติด สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติด
รพ.สังกัดกรมวิชาการ) มีการจัดการ เชื้อตามกฎหมาย
เชื้อตามกฎหมาย
มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย ร้อยละ
- รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัด
- รพศ. รพท. รพช. และรพ.สังกัด
100
กรมวิชาการ ร้อยละ 100
กรมวิชาการ ร้อยละ 100
- รพ.สต. ร้อยละ 10
- รพ.สต. ร้อยละ 30
4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
4.1 มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (ข้อ 4.1-4.3) ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ข้อ 4.1-4.5)
กํากับ และติดตามการพัฒนา 4.4 มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
4.6 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณภาพระบบบริการอนามัย
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
(อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
ประเมินรับรองคุณภาพระบบ
ส่วนท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้บคุ ลากรของ
(เพื่อเป็นผู้ให้คาํ ปรึกษา :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานได้รับการพัฒนา
Instructor)
(EHA) ระดับเกียรติบัตร อย่าง
ศักยภาพ และมีการถ่ายทอด
4.5 ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครอง
น้อย 1 แห่ง และเป็นต้นแบบ
สื่อสารนโยบายให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่
การจัดการด้านอนามัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4.2 มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
(EHA) ระดับพื้นฐาน (ตามที่
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ 4ส่วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
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1. การพัฒนาระบบฐานขอมูล สถานการณ และการเฝาระวังดานสิ่งเเวดลอมและสุขภาพ
1.1 มีฐานขอมูล ทั้งประเด็นดาน

1.1 มีฐานขอมูล ทั้งประเด็นดาน

1.1 มีฐานขอมูล ทั้งประเด็นดาน

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ระดับพืน้ ฐาน
5. มีมติและติดตามมติจากที่ประชุม
อย่างน้อย 2 เรื่อง
6. มีรายงานการประชุมและสรุป
รายงานการประชุมตามแบบฟอร์ม
ศูนย์บริหารกฎหมาย

ระดับดี
ระดับดีมาก
4. กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนใน 4. กําหนดรูปแบบการขับเคลื่อนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ตั้งคณะทํางาน
รูปแบบต่างๆ เช่น ตั้งคณะทํางาน
เป็นต้น
เป็นต้น
5. มีรายงานการประชุมและสรุป
5. มีรายงานการประชุมและสรุป
รายงานการประชุมตามแบบฟอร์ม รายงานการประชุมตามแบบฟอร์ม
ศูนย์บริหารกฎหมาย
ศูนย์บริหารกฎหมาย
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลรพศ./รพท./รพช
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติด สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติด
รพ.สังกัดกรมวิชาการ) มีการจัดการ เชื้อตามกฎหมาย
เชื้อตามกฎหมาย
มูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย ร้อยละ
- รพศ. รพท. รพช. และรพ.
- รพศ. รพท. รพช. และรพ.
100
สังกัดกรมวิชาการ ร้อยละ 100
สังกัดกรมวิชาการ ร้อยละ
- รพ.สต. ร้อยละ 10
100
- รพ.สต. ร้อยละ 30
4.มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
1. มีนโยบายหรือตัวชี้วัดการ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน (ข้อ1-3)
ผ่านเกณฑ์ระดับดี (ข้อ1-5)
ดําเนินงานระดับจังหวัดในการ
4. มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้
6. มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการ
บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ
(อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการประเมิน
อนามัย
พัฒนาศักยภาพด้านอนามัย
รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
2. มีแผนการดําเนินงาน ควบคุม
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คน (เพื่อเป็น สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
กํากับ และติดตามการพัฒนา
ผู้ให้คําปรึกษา : Instructor)
ท้องถิ่น (EHA) ระดับเกียรติบัตร
คุณภาพระบบบริการอนามัย
5. ร้อยละ 50 ขององค์กรปกครอง
อย่างน้อย 1 แห่ง และเป็นต้นแบบ
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ผ่านการ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น และมีการส่งเสริม/สนับสนุน ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ
ให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการ อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครอง
พัฒนาศักยภาพ และมีการถ่ายทอด ส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับพื้นฐาน
สื่อสารนโยบายให้หน่วยงานองค์กร (ตามที่กรมอนามัยกําหนด)
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ระดับพืน้ ฐาน

ระดับดี

ระดับดีมาก

รับผิดชอบ
หมายเหตุ : อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และเมืองพัทยา
5.มีการดําเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตําบลทีม่ ีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิง่ แวดล้อม
ชุมชน
1. มีแผนงานเพื่อขับเคลื่อนให้ตําบลมี 1. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ 1. ตําบลมีชมุ ชนที่มีศักยภาพในการ
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการด้าน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนระยะยาว 100 (เป้าหมายตาม 1000 ตําบล
100 (เป้าหมายตาม 1000 ตําบล
LTC ของแต่ละจังหวัด)
2. ตําบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการ LTC ของแต่ละจังหวัด)
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
2. เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย 2. เกิดนวัตกรรมชุมชนด้านอนามัย
100 (เป้าหมายตาม 1,000 ตําบล
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่
สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่ และ
LTC ของแต่ละจังหวัด)
มีแหล่งเรียนรูน้ วัตกรรมชุมชนด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน
6. มีการส่งเสริมการจัดบริการเวชกรรมสิง่ แวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
มีการสนับสนุนให้หน่วยบริการ
มีแผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนให้ มีการสนับสนุนให้หน่วยบริการ
หน่วยบริการสุขภาพ จัดบริการอาชี สุขภาพ จัดบริการอาชีวอนามัยและ สุขภาพ จัดบริการอาชีวอนามัยและ
วอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์กรม เวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์กรม
ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรคกําหนด
ควบคุมโรคกําหนด โดยได้คะแนน 80 ควบคุมโรค โดยได้คะแนน 100
คะแนน ขึ้นไป
คะแนน
หมายเหตุ : หน่วยบริการสุขภาพ หมายถึง รพศ./รพท., รพช., รพ.สต.)

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ่ ส่4วนที่ 4
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ส่วนที
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-256480
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ประเด็นยุททธศาสตร์ที่ 2 Service Exxcellence (บบริการเป็นเลิลิศ) (1 แผนงาน 1 โครงกาาร)
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระะบบบริการสุขภาพ
ข (Serviice Plan)
 โครรงการที่ 13 พัฒนาระบบกการดูแลสุขภาาพช่องปาก
ชื่อตัวชี้วัดเชิชิงปริมาณ
ลักษณะ
ประเด็นเน้นนหนัก
ระดับการวัดดผล
คํานิยาม
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51. ร้อยลละหน่วยบริกาารปฐมภูมิจัดบริการสุขภาพช่องปาก
Leading Indicator
I
เขต
ก
มิ หมายถึง โรงพยาบาลส่
โ
งเสริมสุขภาพพตําบล (รพ.สสต.) และศูนย์์
หน่วยบริการปฐมภู
สุขภาพชุมชนเมื
ม อง (ศสม.)
บริการสุขภาพช่
ข
องปากก หมายถึง บริิการส่งเสริมสุขภาพช่องปปาก ป้องกันโรรค และรักษา
โรคในช่องปาก ตามความจําเป็น
บริการส่งเสริมสุขภาพพช่องปาก ได้แก่
แ การตรวจ//วางแผนบริกการร่วมกับผู้รับบริการและ
ให้คําแนะะนําเป็นการเฉฉพาะรายบุคคล ฝึกทักษะะการดูแลสุขภภาพช่องปากตนเอง และ
การขัดทําความสะอาดฟฟัน
ค
 การฝึฝึกทักษะ หมมายถึง กระบววนการพัฒนาศักยภาพให้ผผูู้ รับบริการมีความสามารถ
ปฏิบับตั ิได้จริง โดยแนะนํา/ผู้รับบริ
บ การทดลองงปฏิบัติ/และแแนะนําเพิ่มเติติม
 การดดูแลสุขภาพชช่องปากตนเออง ได้แก่ การตรวจช่องปาากด้วยตนเองงและสามารถ
จัดการได้เมื่อมีปัญญหา การแปรรงฟันได้สะอาดเพียงพอในรระดับป้องกันโรคฟั
โ นผุและ
อ กเสบ การรเลือกใช้ผลิตภัภณฑ์สุขภาพชช่องปากอย่าง เหมาะสม (เชช่น แปรงสีฟัน
เหงือกอั
ยาสีฟัฟน ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัฟัน) และการเเลือกบริโภคออาหารที่เอื้อต่อสุขภาพช่อง
ปากและเลี่ยงอาหหารที่เพิ่มความมเสี่ยง
อ นโรคในช่อองปาก ได้แก่ การทาฟันด้วยฟลู
ว ออไรด์ววาร์นิช (เด็กอาายุ 9 เดือนถึง
บริการป้องกั
5 ปี) การเเคลือบหลุมร่อองฟันในฟันกรรามแท้ซที่ ี่ 1 (ชช่วงอายุ 6-7 ปี ) และซี่ที่ 2 (ช่วงอายุ 11-12 ปี) การขูดหินน้ําลายเหนือเหงือก และการเคลือบฟลูออไรด์ใ์ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
โรคฟันผุ
บริการรักษา
ก หมายถึ ง การรัก ษาพื้นฐาน ได้แก่
แ อุ ดฟัน ขูดดหิน น้ําลาย และถอนฟั น
โดยโรงพยยาบาลแม่ข่าย (รพ.แม่ข่าย)
ย และทีมหมออครอบครัวส นับสนุนกําลังคน
ง
วัสดุ
วิชาการ และกํ
แ ากับติด ตาม ให้หน่วยบริการปฐมมภูมิดําเนินกาารได้ครอบคลลุมประชากรร
กลุ่มเป้าหมมายเพื่อฟันดีไไม่มีผุ (cavityy free) ดังนี้
 เด็กอายุ
ก 0-2 ปี ไได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่น้อยกกว่าร้อยละ 255
 เด็กในศู
ก นย์พัฒนนาเด็กเล็กทุกคนได้
ค รับการตรวจสุขภาพช่ช่องปากปีละคครั้ง
 เด็กในโรงเรี
ก
ยนปประถมศึกษาได้รับบริการสุขภาพช่
ข
องปากกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กองแผนงาน กรมมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ
20
ปี
(ด้
า
นสาธารณสุ
ข
)
พ.ศ.
2560-2564
ราายละเอียดตัวชี้วัดดแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ช ระยะ 20 ปี (ดด้านสาธารณสุข) พพ.ศ. 2560-2564
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 ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมป้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 52

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
560
2561
2562
2563
2564

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 56

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 58

1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในคนไทย
2. เพื่อควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้
หน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก
1. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิบนั ทึกข้อมูลในแฟ้ม Dental และ Service ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม
3. ส่วนกลางวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ฐานข้อมูล 43 แฟ้มรวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก
B = จํานวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งประเทศ
ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิทจี่ ัดบริการสุขภาพช่องปาก = (A/B) x 100
ปีละ 4 ครั้ง

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 48.5
ร้อยละ 50.5
ร้อยละ 52.5
ร้อยละ 54.5
ร้อยละ 56.5

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 54

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 49
ร้อยละ 51
ร้อยละ 53
ร้อยละ 55
ร้อยละ 57

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 49.5
ร้อยละ 51.5
ร้อยละ 53.5
ร้อยละ 55.5
ร้อยละ 57.5

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50
ร้อยละ 52
ร้อยละ 54
ร้อยละ 56
ร้อยละ 58

วัดผลการดําเนินงานจาก หน่วยบริการที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก
1. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขประจําปี 2560
2. มาตรฐานการทํางาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้าน
ทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
3. รายงานการสํารวจอนามัยและสวัสดิการทุก 2 ปี โดยสํานักงานสถิตแห่งชาติ
4. รายงานการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทุก 5 ปี โดยสํานักทันตสาธารณสุข

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสุขภาพช่องปาก
รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ร้อยละ
ร้อยละ

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/

1. ทพญ. เพ็ญแข ลาภยิ่ง

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
51.4
50.9

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
กรมอนามั
ย ส่ว2560-2564
นที่ 4
82
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 กองแผนงาน
ปี (ด้านสาธารณสุ
ข) พ.ศ.

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

83

รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ร้อยละ

51.4

50.9

1. ทพญ. เพ็ญแข ลาภยิ่ง
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904213
โทรศัพท์มือถือ : 086-8944696
กรมอนามัย ส่วนที่ 4
โทรสาร: 02-5904203
E-mailกองแผนงาน
: phenkhael@gmail.com
82
รายละเอี
ย
ดตั
ว
ชี
ว
้
ด
ั
แผนยุ
ท
ธศาสตร์
ช
าติ
ระยะ
20
ปี
(ด้
า
นสาธารณสุ
ข
)
พ.ศ.
2560-2564
2. นายปัธทวี สีหะวงษ์
กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904213
โทรศัพท์มือถือ : 091-819-5369
โทรสาร: 02-5904203
E-mail : plamohwie@gmail.com
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ทพญ. เพ็ญแข ลาภยิ่ง
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904213
โทรสาร: 02-5904203
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

84

-

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์มือถือ : 086-8944696
E-mail : phenkhael@gmail.com

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 4
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2564
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ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

87

รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

B = จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจาก สนย.)
(A/B) x 100,000
ทุกเดือนและสํารวจทุก 2 ปี

รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

กรมอนามัยนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหา
สัดส่วนการตายและสาเหตุการตาย
1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา
(อื่นๆ ถ้ามี)
2. มาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กคุณภาพ (Safe Motherhood and Baby
Friendly Hospital )

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

อัตราส่วนการตายมารดา

ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
23.32
20.3
26.63
(WHO)
(WHO)
(สตป.)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904418
โทรศัพท์มือถือ : 081-908-1761
โทรสาร : 02-5904427
Email: wutmd39ju@hotmail.com
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทํางาน : 02-5904425
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904427
E-mail : noi_55@hotmail.com
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล 1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สํานักส่งเสริมสุขภาพ
และจัดทําข้อมูล (ระดับ 2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางวรรณชนก ลิ้มจํารูญ
นักวิชาการสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-590-4438
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-590-4427
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
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กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
87
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ยดตั
ัดแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตั
วชีว้วชีัด้วแผนยุ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒขนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จ
และสั
ง
คมแห่
ง
ชาติ
ฉบั
บ
ที
่
12
(พ.ศ.
2560-2564)
ประจ�
ำ
ปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปงบประมาณ 60

ปงบประมาณ 61

ปงบประมาณ 62

ปงบประมาณ 63

ปงบประมาณ 64

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 85

รอยละ 85

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของเด็กไทยอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย ดังนี้
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 8
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

ข้อมูลในระบบ HDC เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
2. คู่มือนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กหลักสูตรเร่งรัด ประจําโรงพยาบาล
3. คู่มือ DSPM (ฉบับปรับปรุง เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)
4. คู่มือมิสนมแม่
5. คู่มือเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการตลาด อาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
6. คู่มือคลินิกเด็กดีคุณภาพ

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
เด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
ร้อยละ
72.8
78.4
90.6
(Denver II กรม
(DSPM สตป.คัดกรอง (DSPM สตป.คัดกรอง
อนามัย)
ในเด็กอายุ42 เดือน ในเด็กอายุ 9 18 30
และไม่ได้ติดตาม)
42 เดือนและรวม
ติดตาม)
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 57, 58 ไม่มกี ารติดตาม วิธีการคํานวณข้อมูล แตกต่างกับปี 59
Baseline dat

หน่วยวัด

นายแพทย์ชาํ นาญการ
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์ธรี ชัย บุญยะลีพรรณ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904579
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904407
E-mail : teerboon@hotmail.com
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
2. นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
(รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904426
โทรศัพท์มือถือ : 085-6613064
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : Jinpat2503@gmail.com
สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล 1. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ 2. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง)
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

1. นางกิติมา พัวพัฒนกุล
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904579
โทรสาร : 02-5904407
2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904579
โทรสาร : 02-5904407

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : puapat@yahoo.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 088 3089055
E-mail : nutcha.p@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
90
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ัดแผนยุ
ทธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตัยดตั
วชีว้วชีัด้วแผนยุ
ทธศาสตร์
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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(สูงตาม
เกณฑ คอนขางสูง หรือสูง)
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ระยะเวลาประเมินผล

1. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือน
มีนาคม งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน
2. สํารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุก 1 ปี
3. กรมอนามัยประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ 2 รอบ คือ
- รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
- รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

-

-

-

วิธีการประเมินผล
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รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ประกาศนโยบายเด็ก - ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดมีการถ่าย
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
ระดับเรื่องนโยบาย
จัดทําและสนับสนุน
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เครื่องมือการ
ส่วนให้หน่วยงาน
ดําเนินงานส่งเสริม
สาธารณสุขทุกระดับ
เด็กสูงดีสมส่วน
และบุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สาธารณสุขทุกคน
ดําเนินงานส่งเสริม
รับทราบ
เด็กไทยสูงดีสมส่วน
- สื่อสารความสําคัญ
แก่เขตสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข ของเด็กสูงดีสมส่วน
จังหวัด และศูนย์
อนามัย
จัดทําการสื่อสาร
ความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 30 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมีการถ่าย
จังหวัดมีการถ่าย
ระดับเรื่องนโยบาย
ระดับเรื่องนโยบาย
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนให้หน่วยงาน
ส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ
สาธารณสุขทุกระดับ
และบุคลากร
และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคน
สาธารณสุขทุกคน
รับทราบ
รับทราบ
- ร้อยละ 20 ของ
- ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดสร้างองค์กร
จังหวัดสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง
ตําบลละ 1 แห่ง
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนา ส่งให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย และรายงานผลพร้อมแผนการพัฒนาส่งให้ศูนย์อนามัย
ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
4. ศูนย์อนามัยสุม่ ประเมินตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการ
สมวัย และรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ ส่งให้ส่วนกลาง ไตรมาสที่ 2, 3 และ 4
5. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับค่าเป้าหมาย
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ยดตัวชีว้วชีัด้วัดแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ยสิ่งยแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุฒขนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งเสริ
งเสริมสุมขสุภาพและอนามั
ขภาพและอนามั
สิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
ขภาพแห่
วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒในช่
นาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีงชาติ
่ 12 ฉบั
(พ.ศ.
2560-2564)
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เอกสารสนับสนุน

1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
3. หนังสือแนวทางการดําเนินงานตําบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ
พัฒนาการสมวัย และแนวทางการดําเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสตรี
และเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและสุขภาพช่องปากในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster : PCC)
4. ชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (46.3*)
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

หน่วยวัด
ร้อยละ
เซนติเมตร

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
46.3
47.5
ชาย = 111**
หญิง= 109**
-

* ข้อมูลรายงานจาก HDC งวดที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558
** รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557-2558

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล
กองแผนงาน กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nutwan65@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียยดตั
ดตัววชีชี้ว้วัดัดแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
งเสริ
มสุมขสุภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุฒ
ขภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่
งเสริ
ขภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
นาสุขภาพแห่
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

95

ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม

3.1) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปเมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ.
2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้ําหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและ
มีน้ําหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
เกณฑ์เป้าหมาย 2560 ร้อยละ 51
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมส่วน
ปีงบประมาณ 60
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 51
ร้อยละ 54

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 57

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 63

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth)
2. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG และ The
Zero Hunger Challenge
3. เพื่อให้เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาดี
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในวัยผู้ใหญ่
5. เพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง
6. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยทํางานและผู้สูงอายุ
เด็กอายุ 0-5 ปี
1. รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนํ าข้ อ มู ล น้ํ าหนั ก ส่ ว นสู ง ของเด็ ก บั นทึ ก ใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออก
ข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
2. การสํารวจทุกๆ 3 ปี โดยการสุ่มชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง ที่เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด
ทุกจังหวัด
1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (คลินิกเด็กดี)
2. หมู่บ้าน
3. ศูนย์เด็กเล็ก
A1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน
B1 = จํานวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงชาติ
บที่ ง12ชาติ(พ.ศ.
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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ระยะเวลาประเมินผล

1. เด็กอายุ 0-5 ปี ปีละ 4 ครั้ง คือ งวดที่ 1 เดือนธันวาคม งวดที่ 2 เดือนมีนาคม
งวดที่ 3 เดือนมิถุนายน งวดที่ 4 เดือนกันยายน
2. สํารวจภาวะการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี ทุกๆ 3 ปี

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

-

-

-

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ประกาศนโยบายเด็ก - ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดมีการถ่าย
ปฐมวัยสูงดีสมส่วน
ระดับเรื่องนโยบาย
จัดทําและสนับสนุน
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เครื่องมือการ
ส่วนให้หน่วยงาน
ดําเนินงานส่งเสริม
สาธารณสุขทุกระดับ
เด็กสูงดีสมส่วน
และบุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สาธารณสุขทุกคน
ดําเนินงานส่งเสริม
รับทราบ
เด็กไทยสูงดีสมส่วน
- สื่อสารความสําคัญ
แก่เขตสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุข ของเด็กสูงดีสมส่วน
จังหวัด และศูนย์
อนามัย
จัดทําการสื่อสาร
ความสําคัญของเด็ก
สูงดีสมส่วน

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 30 ของ
- ร้อยละ 20 ของ
จังหวัดมีการถ่าย
จังหวัดมีการถ่าย
ระดับเรื่องนโยบาย
ระดับเรื่องนโยบาย
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
เด็กปฐมวัยสูงดีสม
ส่วนให้หน่วยงาน
ส่วนให้หน่วยงาน
สาธารณสุขทุกระดับ
สาธารณสุขทุกระดับ
และบุคลากร
และบุคลากร
สาธารณสุขทุกคน
สาธารณสุขทุกคน
รับทราบ
รับทราบ
- ร้อยละ 20 ของ
- ร้อยละ 10 ของ
จังหวัดสร้างองค์กร
จังหวัดสร้างองค์กร
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี
สูงดีสมส่วน อย่างน้อย สูงดีสมส่วน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 แห่ง
ตําบลละ 1 แห่ง
- สื่อสารความสําคัญ
- สื่อสารความสําคัญ
ของเด็กสูงดีสมส่วน
ของเด็กสูงดีสมส่วน
- ร้อยละ 51 ของเด็กอายุ
0-5 ปี สูงดีสมส่วน

1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
2. สุ่มสํารวจในเรื่องการรับทราบนโยบายของหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข การสร้าง
องค์กรส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน สร้างครอบครัวนักโภชนาการ การสื่อสาร
ความสําคัญของเด็กสูงดีสมส่วน
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์
2. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
4. มาตรการสําคัญและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (46.3*)
*ข้อมูลรายงานจาก HDC ปี 2558

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
46.3
47.4

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
96
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียยดตั
ดตัววชีชี้ว้วัดัดแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
งเสริงเสริ
มสุขมภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุขฒภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่
สุขภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
นาสุขภาพแห่
ในช่ววงแผนพั
งแผนพัฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ 12
(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจําประจ�
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังคมแห่
งคมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
ที่ 12
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขํา
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
4. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นายสุพจน์ รืน่ เริงกลิ่น
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขํา
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
3. นางสาวอารียา กูโน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904327
โทรสาร : 02-5904339
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nutwan65@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : supoj.a@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : areeya.k@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
การพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
อมอมตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตั
ชี้ววัดชีแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ภาพและอนามัยยสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้
ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ ง12ชาติ(พ.ศ.
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ปีงบประมาณ

เขตสุขภาพ
สสจ./รพศ./
รพท.

อําเภอ
รพช./พื้นที่

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
4. รายงานต่อ
คณะกรรมการ
Cluster สตรีและเด็ก
ปฐมวัย
1. คณะกรรมการจัดทํา 1. ร้อยละ 50 ของ
แผนงานบูรณาการใน
จังหวัดจังหวัดมี
แผนระดับจังหวัด
แผนงานและเป้า2. มีดูแลระบบ
หมายดําเนินการมี
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
การติดตามระดับ
และบุคลากร
เขต จังหวัด และ
สื่อสารกับส่วนกลาง
1.บูรณาการแผนงาน 1. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากสตรี
และเป้าหมายในแผน
และเด็กปฐมวัย ใน
ระดับอําเภอ
คลิกนิก ANC WCC
2.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สุขภาพช่องปากสตรี
และชุมชน
และเด็กปฐมวัย ใน
คลิกนิก ANC WCC 2. มีการนิเทศ ติดตาม
ระดับเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริการ(CUP)
และชุมชม

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

มีการนิเทศ ติดตาม
ระดับเขต จังหวัด และ
สื่อสารกับส่วนกลาง

1. มีการติดตามระดับ

1. มีการตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็กเด็กอายุ
3 ปี ในโรงเรียน/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. มีการนิเทศ ติดตาม
ระดับเครือข่าย
บริการ(CUP)

1. ประมวลผลข้อมูล
2. รายงานผลการ
ดําเนินงาน และสภาวะ
ช่องปากเด็กอายุ 3 ปี

ศูนย์อนามัย
ประเมินผล และ
สรุปผล

1. เปรียบเทียบข้อมูลกับค่าเป้าหมาย
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูล และนําเข้าข้อมูลปีละครั้ง ระบบ
เฝ้าระวังสํานักทันตสาธารณสุขจะวิเคราะห์ เป็นภาพรวมรายเขต และประเทศ
1. คู่มือ แนวทางการดําเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ANC คุณภาพ WCC
คุณภาพ ศพด.คุณภาพ
2. แนวทางการดํ า เนิ น งานตํ า บลส่ ง เสริ ม เด็ ก อายุ 0-5 ปี สู ง ดี ส มส่ ว น ฟั น ไม่ ผุ
พัฒนาการสมวัย
3. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุข ประจําปี 2560
4. แนวทางการดําเนินงานจัดบริการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย ด้านสุขภาพ
ช่ อ งปากและโภชนาการ โดยเครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู มิ (Primary
Care
Cluster:PCC)

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
43.5
47
51.1

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ
-จากระบบเฝ้าระวังของสํานักทันตสาธารณสุข
-จากการสํารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ
48.3
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 (พ.ศ.2555)
(ปี 2555)
หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังฯ เป็นการสํารวจของพื้นที่ รวบรวมส่งจากจังหวัดเพียงบางจังหวัด ไม่สามารถแสดงสภาวะช่อง
ปากเด็กในภาพเขต จึงใช้ข้อมูลจากการสํารวจสภาวะช่องปากระดับเทศ พ.ศ. 2555 (สํารวจทุก 5 ปี) เป็นตัวเทียบเคียงในการ
ประมาณค่าเป้าหมายของปี 2560

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประสานงานตัวชี้วัด
1. ทพญ.สุวรรณณา เอื้ออรรถการุณ
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904204
โทรศัพท์มือถือ : 081-660-9406
โทรสาร: 02-5904209
E-mail : suwanna.dt@gmail.com
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
2. ทพญ.พัชรวรรณ สุขุมาลินท์
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904204 โทรศัพท์มือถือ : 087-021-2233
โทรสาร: 02-5904209
E-mail : toeykade@gmail.com
กลุ่มพัฒนานวัตกรรรมทันตสุขภาพเด็กเยาวชน สํานักทันตสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผล
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ทพญ.ศรีสุดา ลีละศิธร
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904204
โทรศัพท์มือถือ : 081-459-8224
โทรสาร: 02-5904209
E-mail : srisuda.l@anamai.mail.go.th
สํานักทันตสาธารณสุข
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
รายการข้อมูล 8
รายการข้อมูล 9
รายการข้อมูล 10
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
สํารวจเพือ่ เป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Baseline
data) ที่แสดงให้เห็น
แนวโน้มภาวะทุพ
โภชนาการโดย

ระยะเวลาประเมินผล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขยายโอกาส มัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3)
ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สุ่มสํารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
1. ระบบรายงาน HDC สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
2. การสํารวจภาวะโภชนาการร่วมกับการสํารวจทันตสุขภาพในเด็กอายุ 12 ปี
A1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม
A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
= (A1/B1) x 100
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
5. ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี
= (A5/B3)
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี
= (A6/B4)
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.
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เกณฑ์การประเมิน
5.1) ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
ปี
งบประมาณ
2560
ขั้นตอนที่ 1-3.1
ขั้นตอนที่ 3.2, 4
(ภาค 2 ปีกศ.59)
และ 5
5.2) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
2560
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ขั้นตอนที่ 4

- ขั้นตอนที่ 3.3 (ภาค 1 ปีกศ.60) และ 5
- เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
ร้อยละ 66

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
- เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ ร้อยละ 52

ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัด
โดย PM วัยเรียน
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และนํา
ข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ
ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
3.1 จั ง หวั ด มี ก ารชั่ ง น้ํ า หนั ก วั ด ส่ ว นสู ง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะ
โภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง
3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ม.ค. 2560
3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ส.ค. 2560
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน
4.3 มี ก ารคั ด กรอง ส่งต่ อ เด็ ก อ้ ว นกลุ่ ม เสี่ย ง โดยการตรวจ obesity
sign 1) รอบคอดํา 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครั ว จากสถานศึ ก ษา สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข (service
plan) คลินิก DPAC ติดตามและรายงานผล
4.4 รายงานตามระบบ
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เอกสารสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีรายงาน ดังนี้
5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน
จํานวนนักจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.) และแกนนํา
นักเรียนด้านการจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader)
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน
2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
3. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
4. แนวทางการคั ด กรอง ส่ งต่ อ เด็ก อ้ว นกลุ่ ม เสี่ ย งในสถานศึ ก ษา สถานบริ ก าร
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
5. คู่มือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้ําหนักกินพอดีไม่มีอ้วน
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู “ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียน
และวัยใส
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง
10. หนังสือข้อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยเรียน
11. แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน
12. แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง
13. แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน
14. แผ่นพับการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีอื่นๆ
2557
2558
2559
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ
ร้อยละ
64
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
ร้อยละ
ร้อยละ
5.2
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน
ร้อยละ
17.0 (พ.ศ.2556)
ร้อยละ
8.8
9.5
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
ร้อยละ
ร้อยละ
7.5
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี
เซนติเมตร
ชาย = 148.2
หญิง = 15 .1
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551-2
Baseline data

หน่วยวัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรสาร : 02-5904339
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334

นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : -
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โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
และจัดทําข้อมูล (ระดับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904329
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : chaichana.b@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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รายการข้อมูล 2
รายการข้อมูล 3
รายการข้อมูล 4
รายการข้อมูล 5
รายการข้อมูล 6
รายการข้อมูล 7
รายการข้อมูล 8
รายการข้อมูล 9
รายการข้อมูล 10
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
สํารวจเพือ่ เป็นข้อมูล
พื้นฐาน (Baseline
data) ที่แสดงให้เห็น
แนวโน้มภาวะทุพ
โภชนาการโดยภาพรวม

ระยะเวลาประเมินผล

A2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม
A3 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
A4 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย
A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง
B1 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
B2 = จํานวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทั้งหมดในโรงเรียน
B3 = จํานวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
B4 = จํานวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด
= (A1/B1) x 100
1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
= (A2/B1) x 100
3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = (A3/B1) x 100
4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย
= (A4/B1) x 100
5. ความครอบคลุม
= (B1/B2) x 100
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี
= (A5/B3)
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 12 ปี
= (A6/B4)
วิเคราะห์และสรุปผล ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ :
ภาคเรียนที่ 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (พ.ค., มิ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ พ.ค., มิ.ย., ก.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ส.ค.
ภาคเรียนที่ 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ําหนัก 2 เดือน (ต.ค., พ.ย.)
พื้นที่ลงข้อมูลในระบบระยะเวลา 3 เดือน คือ ต.ค., พ.ย., ธ.ค.
ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ม.ค.

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
2560
ขั้นตอนที่ 1-3.1
(ภาค 2 ปีกศ.59)

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3.2,
4 และ 5

รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 4 - ขั้นตอนที่ 3.3 (ภาค 1 ปีกศ.60)
และ 5
- เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสม
ส่วน ร้อยละ 66
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการและจัดทําแผนการส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับเขต ระดับจังหวัด
โดย PM จังหวัด วัยเรียน
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดมีฐานข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทุกระดับ และนํา
ข้อมูลไปใช้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ทุกระดับ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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เอกสารสนับสนุน

ขั้นตอนที่ 3 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ปีละ 2 ครั้ง
3.1 จังหวัดมีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง เพื่อเปรียบเทียบภาวะ
โภชนาการและคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง
3.2 รายงานรอบที่ 1 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
ต.ค., พ.ย., ธ.ค. ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ม.ค. 2560
3.3 รายงานรอบที่ 2 โดยนําเข้าข้อมูลสถานการณ์ในช่วง 3 เดือน คือ
พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และส่งสรุปผล
ภาวะโภชนาการมายังสนย. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่
1 ส.ค. 2560
ขั้นตอนที่ 4 จังหวัดมีการดําเนินการ ดังนี้
4.1 การจัดการปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (ผอม อ้วน เตี้ย)
4.2 การส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน
4.3 มีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจ obesity sign
1) รอบคอดํา 2) นั่งหลับ 3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วยครอบครัว
จากสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข (service plan) คลินิก
DPAC ติดตามและรายงานผล
4.4 รายงานตามระบบ
ขั้นตอนที่ 5 จังหวัดมีรายงาน ดังนี้
5.1 สถานการณ์ภาวะโภชนาการ ผอม อ้วน เตี้ย สูงสมส่วน
จํานวนนักจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) (ครูข.) และแกนนํา
นักเรียนด้านการจัดการน้ําหนักในเด็กวัยเรียน (Smart Kids Leader)
1. หนังสือแนวทางการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน
2. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
3. คู่มือการควบคุมและป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน
4. แนวทางการคั ด กรอง ส่ ง ต่ อ เด็ ก อ้ ว นกลุ่ ม เสี่ ย งในสถานศึ ก ษา สถานบริ ก าร
สาธารณสุขและคลินิก DPAC
5. คู่มือนักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher)
6. แนวทางการควบคุมป้องกันภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน
7. แนวทางการจัดค่ายลดน้ําหนักกินพอดีไม่มีอ้วน
8. หนังสืออยากผอม...มาลองทําดู“ดูแลหุ่นสวยด้วยตัวเอง”สําหรับเด็กวัยเรียนและวัยใส
9. หนังสือผักผลไม้สีรุ้ง
10.หนังสือข้อแนะนําการออกกําลังกายสําหรับเด็กวัยเรียน

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
108
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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11.แผ่นพับกินพอดี ไม่มีอ้วน
12.แผ่นพับผักผลไม้สีรุ้ง
13.แผ่นพับโตขึ้นหุ่นดีไม่มีอ้วน
14.แผ่นพับการออกกําลังกายสําหรับนักเรียน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีอื่นๆ
2557
2558
2559
เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
ร้อยละ
64
64
เด็กอายุ 6-14 ปี ผอม
ร้อยละ
5.2
เด็กอายุ 6-14 ปี อ้วน
ร้อยละ
17.0 (พ.ศ.2556)
8.8
9.5
เด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย
ร้อยละ
7.5
ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 12 ปี
เซนติเมตร
ชาย = 148.2
หญิง = 151.1
หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนสูงเฉลี่ย จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สุขภาพเด็ก) โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551-2
Baseline data

หน่วยวัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
และจัดทําข้อมูล (ระดับ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
ส่วนกลาง)
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวพรวิภา ดาวดวง
นักโภชนาการชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904329
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th
2. นางสาวใจรัก ลอยสงเคราะห์
นักโภชนาการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904334
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th
กลุ่มควบคุมป้องกันด้านโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
3. นายชัยชนะ บุญสุวรรณ
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904336
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail : chaichana.b@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

110

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ยดตั
ัดแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒ
ฒนาระบบส่
ยสิ่งยแวดล้
อม อตามแผนพั
ฒนาสุฒขนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตั
วชีว้วชีัด้วแผนยุ
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุขสุภาพและอนามั
ขภาพและอนามั
สิ่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
คมแห่
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงฉบั
บทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เอกสารสนับสนุน

1. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุขประจําปี 2560
2. มาตรฐานการทํางาน(Quality standard) การสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค
ด้านทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
3. เอกสารชุดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านทันตสุขภาพ
4. 4หนังสือสํารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ.2555
5. คู่มือประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
6. คู่มือสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
7. เอกสารเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ชวนกันแปรงฟัน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ
(caries free)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
52.4
50.6
50.5

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางผุสดี จันทร์บาง ตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร: 02-5904203
E-mail : pussadec@gmail.com
2. นางอังศณา ฤทธิ์อยู่ ตําแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร: E-mail : หน่วยงานประมวลผล สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง ตําแหน่ง : นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรศัพท์มือถือ : 085-8066997
โทรสาร: 02-5904203
E-mail : dentdata@gmail.com
สํานักทันตสาธารณสุข
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รายละเอี
้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามัยยสิสิ่งแวดล้
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตั
ชี้ววัดชีแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒฒนาระบบส่
่งแวดล้อมอมตามแผนพั
ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
6) ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภค
อาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
- เด็กวัยเรียนกินผักต่อมื้อตามเกณฑ์
- เด็กวัยเรียนสามารถแปรงฟันด้วยตนเองอย่างมีคุรภาพ
- เด็กวัยเรียนกิจกรรมทางกายเพียงพอ
หมายเหตุ : ไม่แจกแจงค่าเป้าหมาย ปี 2560
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
เด็ กวั ย เรีย น หมายถึ ง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึ ง 14 ปี (โดยเริ่ม นับตั้ งแต่ อายุ
6 ปี เต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน)
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ทั้งด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่พึงประสงค์ หมายถึง การบริโภคอาหารตามคําแนะนํา
ในธงโภชนาการที่เหมาะสม ทั้งปริมาณ สัดส่วนและความหลากหลาย ดังนี้
- กินผักเพียงพอตามสัดส่วนที่แนะนํา (เฉพาะมื้อกลางวัน 4 ช้อนกินข้าว)
- กินผลไม้เพียงพอตามสัดส่วนที่แนะนํา (เฉพาะมื้อกลางวัน 1 ส่วน)
- กินอาหารลดหวาน มัน เค็ม (ไม่เติมเครื่องปรุงทุกชนิดที่จุดบริการและร้านค้า
ที่จัดจําหน่ายอาหารในโรงอาหารหรือภายในโรงเรียน โดยเฉพาะน้ําตาล น้ําปลา ส่วน
อาหารประเภทมัน ดูจากแบบแผนการกิน เช่น ชอบกินอาหารประเภททอด กะทิ
เนื้อสัตว์ติดมัน เป็นต้น)
ทันตสุขภาพ หมายถึง สุขภาพในช่องปากของเด็กที่ไม่มีโรคหรือสภาวะที่ผิดปกติ จน
ไม่สามารถใช้งานและดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นปกติสุข ซึ่งเด็ก
วัยเรียนจะต้องสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้สะอาดทั่วทั้งปาก โดยใช้ยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง (เน้นก่อนนอน) และไม่กินอะไรหลังแปรง
ฟันนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานเพียงพอต่อการกระตุ้นการ
คืนกลับแร่ธาตุ ช่วยป้องกันโรคฟันผุ
พฤติกรรมการทํากิจกรรมทางกาย (Physical Activity : PA) ที่พึประสงค์สําหรับ
วัยเด็ก (5-17 ปี) หมายถึง การปฏิบัติตามคําแนะนําในการทํา PA ของกองกิจกรรม
ทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ปี 2560 ทั้งที่เป็นแบบแผน และไม่เป็นแบบแผนใน
แต่ละวัน ครอบคลุม 4 ด้าน ทั้งความถี่ ความหนัก ความนาน และรูปแบบ เช่น
- ทํา PA แบบแอโรบิกที่มีแรงกระแทกต่อข้อต่อสูง จนถึงระดับเหนื่อยหรือหอบทุก
วันๆ ละ 60 นาที เช่น วิ่งเล่น เล่นไล่จับ กระโดด เล่นบาสเก็ตบอล ปั่นจักรยาน
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เต้นจิงโจ้ FUN for FIT เป็นต้น (สามารถแบ่งสะสมครั้งละ 10 นาทีได้)
- ทํา PA แบบแรงต้าน ในรูปแบบบอดี้เวท เช่น ดันพื้น ซิทอัพ สวอท แพล้ง เก้าอี้ขยี้
พุง ทําช้าๆ 10-12 ครั้งต่อท่าทําซ้ํา3 เซ็ทต่อวันเว้นวัน
- ทํา PA แบบยืดเหยียด ทําช้าๆ และค้างไว้ในท่า 15-30 วินาที ทําซ้ํา 3-5 รอบ เช่น
ฝึกท่าโยคะ ท่ายิมนาสติก จิงโจ้ยืดตัว หรือ ยืดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เป็นต้น
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 45

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 65

เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลาด
เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี
สํารวจโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
โดย ศูนย์อนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
โรงเรียนเป้าหมาย
A = จํานวนเด็กวัยเรียนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 3 ด้าน
B = จํานวนเด็กวัยเรียนที่สํารวจทั้งหมด
(A/B) X 100
ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
ขอพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านในปี 60 ก่อน

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
-

ผลการสํารวจ
คู่มือการสํารวจพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค์

Baseline data

หน่วยวัด

ไม่มี

-

2557
ไม่มี

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
ไม่มี
41.1
*รายงานการสํารวจภาวะสุขภาพของประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรสาร: 2. นางอังศณา ฤทธิ์อยู่
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรสาร: -

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : dentdata@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail :
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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หน่วยงานประมวลผล Cluster วัยเรียน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ สํานักโภชนาการ โทร. 02-5904334
ส่วนกลาง)
สํานักทันตสาธารณสุข โทร. 02-5904204
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โทร. 02-5904590
สํานักส่งเสริมสุขภาพ โทร.02- 5904490
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางผุสดี จันทร์บาง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904204
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร: 02-5904208
E-mail : pussadec@gmail.com
2. ทพญ.กันยา บุญธรรม
ตําแหน่ง : ทันตแพทย์ชํานาญการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904208
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร: E-mail : -
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 5. วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมกนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
7) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจํานวนประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี 1,000 คน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไม่เกิน 42

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 61
ไม่เกิน 40

ปีงบประมาณ 62
ไม่เกิน 38

ปีงบประมาณ 63
ไม่เกิน 36

ปีงบประมาณ 64
ไม่เกิน 34

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทําการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ทีม่ ีการคลอดและทําการแจ้งเกิดกับ
นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด)
B = จํานวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์)
(A/B) x 1000
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 42

ใช้ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลจํานวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี

อัตราต่อประชากรหญิงอายุ
15-19 ปี 1,000 คน

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
47.9
44.8
-
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904242
โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพ์ที่ทํางาน : 0 2590 4167
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
กรมอนามัย
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั
จและสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
12(พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 5. วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมกนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
จํานวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ต่อจํานวนประชากรหญิงอายุ
10-14 ปี 1,000 คน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ไม่เกิน 1.4

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 61
ไม่เกิน 1.3

ปีงบประมาณ 62
ไม่เกิน 1.2

ปีงบประมาณ 63
ไม่เกิน 1.1

ปีงบประมาณ 64
ไม่เกิน 1.0

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ทีม่ ีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีที่ทําการเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 10-14 ปี ที่มีการคลอดและทําการแจ้งเกิดกับ
นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิดและปรากฏข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์
ฐานข้อมูลการเกิดมีชีพจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
A = จํานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ปี (จากทะเบียนเกิด)
B = จํานวนหญิงอายุ 10-14 ปี ทั้งหมด (จํานวนประชากรกลางปีจากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์)
(A/B) X 1,000
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์
ข้อมูลและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 1.4

ใช้ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ที่ผ่านการตรวจสอบจากสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นการประมวลผลย้อนหลัง ปีละ 1 ครั้ง
ฐานข้อมูลจํานวนการเกิด และข้อมูลประชากรกลางปี จากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

2555
1.8

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
1.7
1.6
1.5

2559
-

อัตราการคลอดในหญิง อัตราต่อประชากรหญิงอายุ
อายุ 10-14 ปี
10-14 ปี 1,000 คน
เป็นการวัด Impact ประชากรกลางปีของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ย้อนหลังปีละ 1 ครั้ง
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904242
โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพ์ที่ทํางาน : 0 2590 4167
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
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5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั
จและสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
ฉบับบทีที่ ่1212(พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับวัยรุ่น
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 5. วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมกนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
9) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งที่ 2 ขึ้นไปต่อจํานวนหญิงอายุ
น้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ
และการแท้งทุกประเภท
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 10

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 9.5

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 9.0

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 8.5

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 8.0

เพื่อติดตามการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่น
หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการ
คลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีที่ทํา
การเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสุดการ
ตั้งครรภ์ ด้วยเรื่องการคลอด และการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และข้อมูลในระบบ Health Data
Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
A = จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม
LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กําหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันทีก่ ารตั้งครรภ์สิ้นสุด
BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
- เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ขึ้นไป GRAVIDA(LABOR)  2
นับเป็นจํานวนผู้มารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ําให้ตัดออก)
B = จํานวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม
LABOR โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- การตั้งครรภ์สิ้นสุดลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กําหนด
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันทีก่ ารตั้งครรภ์สิ้นสุด
BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี
นับเป็นจํานวนผู้มารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ําให้ตัดออก)
(A/B) X 100
ทุก 3 เดือน
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 10

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 10

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 10

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 10

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัด และรายงานข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูล Health Data Center ทุก 3 เดือน
ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี
- ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในหญิง
10-19 ปี จาก HDC)
- ร้อยละการคลอดซ้ําในหญิง
10-19 ปี จากฐานข้อมูลสํานัก
บริหารการทะเบียน)

ร้อยละ

2555

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558

2559

-

6.6

7.4

10.27

11.88

11.6

12.2

12.4

12.2

-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904242
โทรศัพท์มือถือ : 081-8866276
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : Bunyarit_su@hotmail.com
2. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้วิเคราะห์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ ข้อมูลและรายงานผลทุก 1 ปี
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904166
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร : 02-5904163
E-mail : am-piyarat@hotmail.com
2. นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลําภู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพ์ที่ทํางาน : 0 2590 4167
โทรศัพท์มือถือ : 089-7627339
โทรสาร 02-590-4163
Email : poppysunko.j@gmail.com
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120
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒฒนาเศรษฐกิ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
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หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS)
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล
ตําแหน่ง : นักโภชนาการปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 025904307-8
โทรศัพท์มือถือ : 0909879754
โทรสาร : 025904339
E-mail : klaksanin@gmail.com
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กองแผนงาน
ย ส่ทวนที
่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทํางานที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 6. ประชากรวัยทํางานหุ่นดี สุขภาพดี
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
11) ร้อยละของประชาชนวัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
วัยทํางาน หมายถึง ประชาชนอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน
ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ได้แก่ รพศ./ รพช./ รพท. และ รพ.สต.
ดัชนีมวลกายปกติ หมายถึง น้ําหนักเหมาะสมกับส่วนสูง โดยมีค่าดัชนีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.5-22.9 กก./ตรม. โดยคานวณจาก น้าหนัก (กก.) / ส่วนสูง (ตรม.)
ผู้นําด้านสุขภาพ (Health leader) ผู้ที่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและ
สามารถกระตุ้นให้บุคคลอื่นๆ ในชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
ด้านการเป็นผู้นาการสร้างสุขภาพ
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 54

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
ส่วนกลาง

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 56

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 57

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 58

เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทํางาน ให้มีสุขภาพดี
วัยทํางาน อายุ 30-44 ปี
รพ.สต. และPCU ของโรงพยาบาลบันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริ การ เช่น
JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม โดย
ระบบ Health data center (HDC)
Health data center (HDC)
A = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ปี – 44 ปีมีดัชนีมวลกายปกติ
B = จํานวนประชากรวัยทํางานอายุ 30 ปี – 44 ปีที่ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด
(A/B) × 100
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
1. จัดทําแนวทางและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมส่งเสริม
ประชาชนวัยทํางาน
หุ่นดีสุขภาพดี ให้กับ
เขตสุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
รพช. และ รพ.สต.

รอบ 6 เดือน
1. ได้มติข้อตกลงใน
การส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค์
ในพื้นที่
2. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลค่า
ดัชนีมวลกายดู
แนวโน้มของ

รอบ 9 เดือน
1. นําข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์/
สังเคราะห์มาเพื่อปรับ
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพของวัยทํางาน
2. ทําข้อสรุปการ
ดําเนินงานเป็น 1
หน้ากระดาษ

รอบ 12 เดือน
1. รายงานสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
แยกตามรายศูนย์
อนามัย 13 แห่งและ
ภาพรวมประเทศ(กรม
อนามัยรายงาน ให้เขต
สุขภาพทราบในระบบ
ตรวจราชการ)
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ปีงบประมาณ

เขตสุขภาพ/
จังหวัด

อําเภอ /ตําบล/
ระบบบริการ

รอบ 3 เดือน
2. มีการประชุมเพื่อ
จัดทําข้อตกลง/
มาตรการทางสังคม/
นโยบายการส่งเสริม
สุขภาพในพื้นที่
3. จัดทําระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพของวัย
ทํางาน
4. มีการติดตามการ
ดําเนินการผ่านระบบ
social media
1. ทีมงานผู้รับผิดชอบ
ระดับจังหวัด (PM) ใน
การดําเนินการ
2. มีแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพวัยทํางานที่พึง
ประสงค์
3. มีการทอดถ่ายแผน
และสร้างผู้นําสุขภาพ
(health leader)

1.มีแผนปฏิบัติการ
ระดับพื้นที่
2. ผู้นําสุขภาพ
(health leader) ที่
ได้รับการถ่ายทอดมี
การดําเนินการตาม
แนวทางฯในชุมชน

รอบ 6 เดือน
สถานการณ์ผลงาน
รายศูนย์อนามัย 13
แห่งตามค่าเป้า
เป้าหมายที่ถ่ายระดับ
และทะเบียน ผู้นํา
สุขภาพ (health
leader)
3. มีรายงานกํากับ
ติดตามผ่านระบบ
นิเทศติดตามของกรม
อนามัย
1. มีนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่
หรือข้อตกลงชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค์
2. มีข้อมูล
สถานการณ์ค่าดัชนี
มวลกายปกติและ
ทะเบียนผู้นําสุขภาพ
(health leader)
แยกตามจังหวัด
3. การกํากับติดตาม

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
2.ร่างนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติ Healthy
eating/ Active living
/Environmental
health
3. สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์

1. รายงานสถานการณ์
ค่าดัชนีมวลกายปกติ
และทะเบียนผู้นํา
สุขภาพ (health
leader) แยกตามราย
จังหวัด และภาพรวม
ศูนย์ (เขตสุขภาพ
รายงาน รายงานให้
สสจ. ในระบบตรวจ
ราชการ)
2 . มี น โ ย บ า ย
สาธารณะระดั บ พื้ น ที่
หรือข้อตกลงชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค์
3. สรุปผลการ
ดําเนินงานและจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์
1. ผู้นําสุขภาพ
1. ผู้นําสุขภาพ
1. ผู้นําสุขภาพ
(health leader) มี (health leader) มี (health leader) เป็น
ต้นแบบด้านพฤติกรรม
พฤติกรรมที่พึง
พฤติกรรมที่พึง
ที่พึงประสงค์ครบทั้ง 4
ประสงค์ อย่างน้อย 2 ประสงค์ ครบทั้ง4
ด้าน (กิน นอน
ด้าน (กิน นอน
ใน 4 (กิน นอน
กิจกรรมทางกาย และ กิจกรรมทางกาย และ กิจกรรมทางกาย และ
ดูแลช่องปาก)
ดูแลช่องปาก)
ดูแลช่องปาก)
1. มีข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์/
สังเคราะห์มาเพื่อปรับ
ระบบการส่งเสริม
สุขภาพของวัยทํางาน
2. มีการกํากับติดตาม
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ปีงบประมาณ

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
3. ชุมชนมีส่วนร่วมใน 2. มีรายงานกิจกรรม
การส่งเสริมพฤติกรรม ที่ ผู้นําสุขภาพ
ที่พึ่งประสงค์
(health leader) ไป
ดําเนินการกับชุมชน
3. มีนโยบาย
สาธารณะระดับพื้น
หรือข้อตกลงชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพวัย
ทํางานที่พึงประสงค์
ระดับพื้นที่ อย่างน้อย
1 เรื่อง

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน

รอบ 9 เดือน
2. วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล ดู
แนวโน้มของ
สถานการณ์ร่วมกับ
พื้นที่เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์

รอบ 12 เดือน
2. ประชาชนยอมรับ
มติ/ข้อตกลงและนําไป
ปฎิบัติจริง

รวบรวมผลการดําเนินงานรายไตรมาส โดยส่งหลักฐานผลการดําเนินงานผ่านระบบ
social media (line/e-mail)
แผนปฏิบัติงาน / สรุปรายงานผู้บริหาร (1 page) / ภาพจิจกรรม/โครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ(ถ้ามี) / รายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

วัยทํางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ร้อยละ 54.08

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
54.75
53.82
54.08 (ปชก 10 ลค
(ปชก 7.8 ลค.)
(ปชก 13.5 ลค.)
ณ 9 กย.59)
51.44 (ปชก 10 ลค
ณ 8 ตค.59)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางกุลพร สุขมุ าลตระกูล
นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904308
โทรศัพท์มือถือ : 0-8631-92962
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : kunpunk11@gmail.com
2. นางวสุนธรี เสรีสุชาติ
นักโภชนาการชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307-8 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904339
E-mail :wasuntharee.s@anamai.mail.go.th
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS)
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล
นักโภชนาการปฏิบัติการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904307
โทรศัพท์มือถือ : 098-2639591
โทรสาร : 02-5904339
E-mail : nun-123@hotmail.com
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิจและสั
จและสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ประจํ
าปีงบประมาณ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
128
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รายละเอี
ยดตัยวดตัชี้ววัดชี้วแผนยุ
ทธศาสตร์
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒขนาสุ
ขภาพแห่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
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าปีงำบประมาณ
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25602560
ในช่ในช่
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12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ

โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
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ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย 2560
วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

13.1) ร้อยละของผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ทมี่ ีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือน
ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้
1) พฤติกรรมการออกกําลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 15–30
นาที
2) รับประทานผัก ผลไม้เป็นประจําทุกวัน
3) ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
4) ไม่สูบบุหรี่/ไม่สูบยาเส้น
5) ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า)
หมายเหตุ:
1) ผ่านการประเมินทั้ง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์
2) อ้างอิงดัชนีวัดที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่1 พ.ศ.2552
ร้อยละ 50
1. เพื่อให้ผ้สู ูงอายุสามารถดูแลตนเอง สามารถ ดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ
ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอทั่วประเทศ
1. ประเมินพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์ในผู้สูงอายุโดยพื้นที่
2. พื้นที่ส่งรายงานผ่านศูนย์อนามัย
3. ศูนย์อนามัยที่ 1–13 รายงานตามระบบรายงานกรมอนามัย ตามรอบรายงาน 6, 9
และ 12 เดือน
4. ส่วนกลาง เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และ สํานักอนามัยผู้สูงอายุ
A = จํานวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ ึงประสงค์
B = จํานวนผู้สูงอายุทั้งหมดได้รับการประเมิน
หมายเหตุ: จํานวนผู้สูงอายุควรได้รับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมด
(A/B)X 100
ปีละ 2 ครั้ง
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รอบ 3 เดือน
30

รอบ 6 เดือน
33

รอบ 9 เดือน
36

รอบ 12 เดือน
40

พื้นที่ประเมินตนเอง
จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลางรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
1. คู่ มื อ แนวทางการประเมิ น (สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เล่ ม สี ฟ้ า กระทรวง
สาธารณสุข)
2. คู่มือแนวทางการดําเนินงานอําเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
26.0
45
48
(จากการสํารวจกรม (จากการตรว0ราชการ) (จากผลการดําเนินงาน
อนามัย)
ศอ.1-13)

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรสาร: -

ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สงู อายุ
โทรศัพท์มือถือ : E-mail : asawut@hotmail.com,
udom.a@anamai.mail.go.th
2. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729โทรสาร:E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th สํานัก
อนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย สํานักอนามัยผู้สูงอายุ
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904504
โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563
โทรสาร : E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
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นาเศรษฐกิจจและสั
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ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย 2560
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์

13.2) ร้อยละของตําบลที่มรี ะบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สงู อายุระยะยาว (Long
Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์
มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
หมายถึง มีการดําเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้
1. มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จําเป็นต้อง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
3. มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver)
หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
4. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)
จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหสาขาวิชาชีพ
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วน
ร่วมและมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan)
7. มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจั ด การดูแ ลผู้ สู งอายุ ที่ มีภ าวะพึ่ ง พิง ในชุม ชน หรื อ
คณะกรรมการกองทุนตําบล
หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ผ่านองค์ประกอบทุกข้อชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์
ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ หมายถึง ชมรมผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ตําบล Long Term Care
และผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตําบล หมายถึง มีการจัดบริการป้องกัน
โรคในช่ อ งปากตามชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล หรื อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุที่ดาเนินการโดย
แกนนาชมรมผู้สูงอายุหรือ อสม.
ร้อยละ 50
ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 70

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จากหน่วย
บริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล ให้บริการดูแลด้าน
สุ ข ภาพถึ ง ที่ บ้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ํ า เสมอตามปั ญ หาสุ ข ภาพและชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็น
การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร และสมานฉันท์
2. สามารถลดภาระงบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพภาครั ฐ ความแออั ด ใน
สถานพยาบาล ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับ
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

การพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน
- ผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศ ดําเนินการทุกจังหวัด ทุกอําเภอทั่วประเทศ
- รายงานทาง E-mail หรือ ส่งข้อมูลผ่านศูนย์อนามัยเขต
- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 รายงานตามระบบเข้าส่วนกลาง ตามรอบการรายงาน 3,6,9,12 เดือน
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ศูนย์อนามัยที่ 1-13 และ สํานักอนามัยผู้สูงอายุ
A = จํานวนตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
B = จํานวนตําบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สําหรับผูส้ งู อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาํ บล Long Term Care
A/B x 100
ประเมินผลรายไตรมาส
รอบ 3 เดือน
ร้อยละ 30

รอบ 6 เดือน
ร้อยละ 35

รอบ 9 เดือน
ร้อยละ 40

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 50

1.
2.
3.
1.

พื้นที่ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
จังหวัดประเมินพื้นที่ รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รายไตรมาส
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้สว่ นกลางรอบ 3, 6 , 9 และ 12 เดือน
คู่มือแนวทางการดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนในพื้นที่ตําบล Long Term Care
2. คู่มือกลยุทธ์การดาเนินงานตําบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวกับตําบลต้นแบบ
3. คู่มือแนวทางการประเมิน ADL
4. คู่ มื อ การประเมิ นผู้ สู ง อายุ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ระยะยาว โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริม
สุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long
Term Care) ผ่านเกณฑ์

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
13.43
27.0
74.5
(ทุกตําบลทั่ว
(ทุกตําบลทั่ว
(หมายเหตุ เฉพาะ
ประเทศ)
ประเทศ)
ตําบลนําร่อง
โครงการ LTC
1,067 ตําบล

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรสาร:-

ผู้อํานวยการสํานักอนามัยผู้สงู อายุ
โทรศัพท์มือถือ : -

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ชาติฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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E-mail : asawut@hotmail.com, udom.a@anamai.mail.go.th
2. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729
โทรสาร:E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
และจัดทําข้อมูล (ระดับ สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ กรมอนามัย
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน นางอรวรรณี อนันตรสุชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904504
โทรศัพท์มือถือ : 081-4543563
ผลการดําเนินงาน
โทรสาร : E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒ
นาเศรษฐกิ
คมแห่
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
และสั
งคมแห่จงและสั
ชาติงฉบั
บทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
ผู้มีฟันแท้ใช้งานได้  20 ซี่และ 4 คู่สบ กลุ่ม
อายุ 60-74 ปี

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
na
na
43.3

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี
ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904116
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904203
E-mail : warangkana.v@anamai.mail.go.th
2. นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904216-7 โทรศัพท์มือถือ : 085-806-6997
โทรสาร : E-mail : dentdata@gmail.com
3. นส.รัตนาภรณ์ มั่นคง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904216-7 โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02-5904203
E-mail : rattanaporn.m@anamai.mail.go.th
สํานักทันตสาธารณสุข
หน่วยงานประมวลผล สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม
ผู้อํานวยการสํานักทันตสาธารณสุข
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904212
โทรศัพท์มือถือ : 081-252-9940
โทรสาร : 02-5904203
E-mail : pprasertsom@gmail.com
2. ทพญ.วรางคนา เวชวิธี
ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904116
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5904203
E-mail : warangkana.v@anamai.mail.go.th
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่
ชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงและสั
ชาติ ฉบั
บที่ ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม

2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
8. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
15) ตําบลมีชมุ ชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชุมชนที่มีศักยภาพฯ หมายถึง ชุมชนที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีแกนนําชุมชน และ/หรือ อสม. ที่มีความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน
2. มีข้อมูลที่สามารถระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยงหรือสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้
3. จัดทําแผนชุมชน/โครงการหรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปั ญ หาหรื อ เป็ น ความต้ อ งการร่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชน และมี กิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ที่ตอบสนองต่อปัญหาของ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้เอื้อต่อสุขภาพพื้นฐานที่ดี
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน หมายถึง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ใน
ประเด็นงานที่เชื่อมโยงจากงานสาธารณสุขมูล ฐานโดยมี การประยุกต์ นําค่ากลาง
เกี่ยวข้อง หรือแนวทางความสําเร็จในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ใด ๆ มา
ใช้ในการพัฒนา โดยการพัฒนาขึ้นกับบริบทหรือสภาพปัญหาสําคัญหลักของพื้นที่
ประกอบด้วย
1) การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
2) การจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
3) การจัดบ้านให้สะอาด ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในบ้าน เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อโรคติดต่อผ่านสัตว์และแมลงนําโรค
4) การจัดหาและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ําบริโภค เพื่อลดปัญหาโรค
อาหารและน้ําเป็นสื่อ
5) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่เสี่ยง

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
1,000 ตําบล
อย่างน้อย)
ตําบลละ1
ชุมชน( ในปี
2560

ปีงบประมาณ 61
3,500 ตําบล

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 100 ของ
ตําบล มีชุมชนที่มี
ศักยภาพตามเกณฑ์
(7,255 ตําบล)

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 50 ของตําบล
ที่มีชุมชนที่มี
ศักยภาพ ตามเกณฑ์ฯ
แล้วเมื่อปี 2560 2562 มีนวัตกรรม
ชุมชนการจัดการ
อวล.ชุมชน (3,625
ตําบล)

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 100 ของ
ตําบลที่มีศักยภาพตาม
เกณฑ์ แล้วเมื่อปี
2560-2562
มีนวัตกรรมชุมชน*การ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมชุมชน
((7,255 ตําบล))
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วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานในชุมชนอย่างมีบูรณา
การร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความตระหนักรู้สถานการณ์และระบุ
ความเสี่ยงอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เกิดเป็น Active Communities
ชุมชนใน 1000 ตําบล ที่เป็นพื้นที่บูรณาการงานของกระทรวงสาธารณสุข
1. จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานมายังศูนย์อนามัย
2. ศูนย์อนามัยจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานที่กําหนด และวิเคราะห์ สรุปผลการ
ดําเนินงานส่งหน่วยงานส่วนกลางในผลภาพรวม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, รพ.สต. และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
จํานวนตําบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพตามแนวทางที่กําหนด
6 เดือน และ 12 เดือน

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
การพัฒนาชุมชนมีศักยภาพด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน มีระดับ ดังนี้
1. ระดับชุมชนมีความพร้อม (พัฒนา 7 ข้อ)
โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 3ก 1ข 2ส (กรรมการ/กําลังคน, ข้อมูล, สร้างการ
มีส่วนร่วม, สื่อสาร)
2. ระดับชุมชนมีศักยภาพจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (พัฒนา 10 ข้อ)
โดยต้องพัฒนาให้ผ่านระดับชุมชนมีความพร้อม จํานวน 7 ข้อ และพัฒนาเพิ่มในเกณฑ์ชุมชนมีศักยภาพ
จํานวน 3 ข้อ
3. ระดับชุมชนมีความเข้มแข็งยั่งยืน (พัฒนา 11 ข้อ)
โดยต้องพัฒนาผ่านระดับชุมชนมีความพร้อม จํานวน 7 ข้อ พัฒนาในเกณฑ์ชุมชนมีศักยภาพ จํานวน 3 ข้อ
และพัฒนาตามเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน เพิ่มอีก 1 ข้อ
วิธีการประเมินผล
1. จังหวัดประเมินศักยภาพชุมชนด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินฯ อย่างน้อยร้อยละ 30 ของชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
3. การนิเทศติดตามโดยผู้ตรวจราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
เอกสารสนับสนุน
1. คู่มือ/แนวทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน/แนวทางการ
ประเมิน
2. แบบประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
3. CD และ Anamation การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของชุมชน
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
โครงการ
ตําบลบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ตําบลจัดการสุขภาพ

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาตามโครงการ
จํานวนทั้งหมด
จํานวนผ่าน
ร้อยละ
(แห่ง)
1,000
117
11.7
(ตําบล LTC)
79,322
67,019
84.5
7,256

6,584

90.7

หน่วยงาน
กรมอนามัย
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904261
โทรศัพท์มือถือ : 08 9111 4937
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : preeyanuch.b@anamai.mail.go.th
2. นายผาไท จุลสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904255
โทรศัพท์มือถือ : 08 4670 3932
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : pathai.c@anamai.mail.go.th
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
1. นางณีรนุช อาภาจรัส
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 08 1566 8879
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : a.neeranuch@gmail.com
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางสาวรุจิรา ไชยด้วง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904310
โทรศัพท์มือถือ : 08 1915 5878
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : rujira.c@anamai.mail.go.th
2. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904316
โทรศัพท์มือถือ : 08 3777 6229
โทรสาร : 02-5904316
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม กรมอนามัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 1. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
16) จังหวัดในพืน้ ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายแล้ว จํานวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี
และนราธิวาส และครอบคลุมถึงจังหวัดที่จะประกาศเพิ่มเติม
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานด้ า น
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่จัดเก็บไว้ เช่น ข้อมูลด้านสารเคมีการเกษตร มลพิษอากาศ น้ํา
เสียชุมชน ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สุขาภิบาลอาหาร คุณภาพ
น้ําบริโภค การออกข้อกําหนดท้องถิ่น และข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรวบรวมข้อมูลตามประเด็นด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนํามาวิเคราะห์ เผยแพร่ รวมทั้ง
จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นใน
การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่และ
ความสําคัญของปัญหาอันอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาเป็นพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
จังหวัดในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 10
จังหวัด มีฐานข้อมูล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และมีแผนปฏิบัติการ
รองรับการดําเนิน- งาน

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ 10 จังหวัดมี
ระบบเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 62
จังหวัดมีการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงานเฝ้า
ระวังเพื่อลดผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 63
จังหวัดมีการส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงานเฝ้า
ระวังเพื่อลดผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 64
จังหวัดมีการส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงานเฝ้า
ระวังเพื่อลดผลกระทบ
จากปัจจัยเสี่ยงด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้จังหวัดมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 10 จังหวัด
1. ฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม : จังหวัดบันทึกฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National Environmental Health
Information System : NEHIS)
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กองแผนงาน
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รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

141

แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน

2. การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม: จังหวัดรายงานตามแบบฟอร์มที่กําหนดโดย
ผ่านศูนย์อนามัย/นิเทศงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จํานวนจังหวัดที่มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

10 จังหวัดเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
2560

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
ส่วนกลางดําเนินการ
1. กรมอนามัย
1. กรมอนามัย มี
1. กรมอนามัยมีรายการ
สนับสนุนและ
ระบบ NEHIS ที่
ข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สําคัญที่พร้อม พร้อมสนับสนุน ศูนย์ ประสานติดตามการ
ดําเนินงานข้อมูลและ
สนับสนุนศูนย์อนามัยและ อนามัยและจังหวัด
2. กรมอนามัยพัฒนา เฝ้าระวังในพื้นที่ผ่าน
จังหวัดนําไปใช้รวบรวม
ขีดความสามารถศูนย์ ศูนย์อนามัย
ข้อมูล และมีแนวทางเฝ้า
อนามัยและจังหวัดด้าน
ระวังด้านอนามัย
การเฝ้าระวังฯ
สิ่งแวดล้อมกรณีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ศูนย์อนามัยและจังหวัดดําเนินการ
1. จังหวัดคัดเลือก 1. จังหวัดนําข้อมูล
1. ศูนย์อนามัยและ
ประเด็นที่สําคัญเพื่อ เข้าระบบ NEHIS
จังหวัดมีประเด็นปัญหา
2. จังหวัดเฝ้าระวัง
อนามัยสิ่งแวดล้อมในเขต การเฝ้าระวังด้าน
ด้านอนามัย
เศรษฐกิจพิเศษตามบริบท อนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมตาม
ของพื้นที่
ของพื้นที่ (ที่มีอยู่และที่
ประเด็นที่คัดเลือกไว้
คาดว่าจะเกิด)

รอบ 12 เดือน
1. กรมอนามัยจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณีพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ

1. 10 จังหวัดมี
ฐานข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในระบบ
NEHIS
2. จังหวัดมีสรุปผล
การเฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

1. จัง หวั ดประเมิ น ตนเองตามแบบประเมิน ผลระดับ จัง หวั ด (ตามแนวทางที่ ก รม
อนามัยกําหนด) และส่งรายงานให้ศูนย์อนามัย
2. ศูนย์อนามัยประเมินจังหวัดเป้าหมายทุกจังหวัด และส่งรายงานภาพรวมของเขต
(ตามแบบรายงานที่กรมอนามัยกําหนด)
1. ระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) และคู่มือการใช้
งานระบบฯ
2. แนวทางการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. เอกสารแนวทางการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูล
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ฝอย การจัดการเหตุรําคาญ และกฎหมายสาธารณสุข เป็นต้น
4. ชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น แรงงานด่างด้าว เป็นต้น
5. เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง เช่น แบบประเมินจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ท่องเที่ยว แบบประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หอพัก โรงแรม แบบ
ประเมินชุมชนต่างด้าว แบบประเมิน/สํารวจสุขาภิบาลอาหารและน้ํา เป็นต้น
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

จังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูล
และการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

จังหวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
7 จังหวัด
มีฐานข้อมูลด้าอนามัย
สิ่งแวดล้อม แต่ไม่ครอบคุลมใน
เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวอําพร บุศรังษี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 0 2590 4359
โทรศัพท์มือถือ : 081-8311430
โทรสาร : 02-5904356
E-mail : amporn.b@anamai.mail.go.th
2. นางสาวปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 0 2590 4253
โทรศัพท์มือถือ : 089-7542307
โทรสาร : 02-5904255
E-mail : preyanit.m@ anamai.mail.go.th
หน่วยงานประมวลผล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4202
โทรศัพท์มือถือ : 081-5416324
โทรสาร : 02 590 4356
E-mail : ppk_path@yahoo.com
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคี เ ครื อข่ ายภาครั ฐ ร่ วมดํ าเนิ นการ สามารถนํ าสิ นค้ าและบริ การ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
คํานิยาม
ภาคีเครือข่าย คือ สสจ.ทุกจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่1-13/รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน คลินิก
เอกชนและประชาชนหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี
มาตรฐานตามเกณฑ์ คือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพื่อเป็นเครื่องมือที่แม่และ
บุคคลในครอบครัวใช้สําหรับเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง ของมารดาขณะตั้งครรภ์
คลอด หลังคลอด และใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัย เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง ตามแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพที่ จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์/เด็กป
ปฐมวัยมีสุขภาพดีดําเนินการอย่างไร
- ขออนุมัติโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และบุตรด้วยตนเอง เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จัดซื้อจัดจ้างสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จั ด สรรและกระจายสมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก ฯไปยั ง สถานบริ ก าร
สาธารณสุขทั่วประเทศฯลฯ
- ควบคุม กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 70

1. ประเมินความรู้ ทัศนคติและความสามารถการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ของผู้รับบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
2. ประเมินความรู้ ทัศนคติ และความสามารถการถ่ายทอดการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็กสู่ผรู้ ับบริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. นําข้อมูลจากการศึกษาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร
หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด- 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรม
อนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน

แบบสอบถาม/แบบสํารวจ

Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางจินตา พัฒนาพงศ์ธร
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904426
โทรสาร : 02-5904427
2. นางสาวอุษา วงทวี
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904438
โทรสาร :
สํานักส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

(รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
โทรศัพท์มือถือ : 085-6613064
E-mail : Jinpat2503@gmail.com
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นาํ สินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคง ที่จะ
เป็นสถานที่ที่มสี ุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทํางาน (WHO : 1998)
หรือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาพอย่างสม่ําเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน (สํานักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : 2545) โดยผ่านการประเมินรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ จากทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับอําเภอและตรวจสอบและการประเมินโดยทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
1) นโยบายของโรงเรียน
2) การบริหารจัดการในโรงเรียน
3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
4) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
5) บริการอนามัยโรงเรียน
6) สุขศึกษาในโรงเรียน
7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
8) การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
9) การให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
ระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองแดง คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมาก 4 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับเงิน คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมาก 6 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 4 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับทอง คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขัน้ ดีมาก 8 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 2 องค์ประกอบที่เหลือ
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ภาคีเครือข่าย
- สสจ. (สุ่มตรวจระดับทอง)
- สสอ
- โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด
ระดับทอง
- อปท.
- รพ.สต.
- ศูนย์อนามัย (ระดับเพชร)
กระบวนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดําเนินการดังนี้
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในพื้นที่
ชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายการศึกษาในพื้นทีแ่ ละ
โรงเรียนที่แสดงเจตจํานงเข้าร่วมพัฒนา
2) โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 10 องค์ประกอบ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหา
สิ่งที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบถ้วน
3) โรงเรียนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจใช้วงจร PDCA คือ วางแผน
ดําเนินการ ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขเพื่อปรับแผนใหม่ ทั้งในส่วนที่สามารถ
ดําเนินการได้เองและส่วนที่จาํ เป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากบุคคล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งสามารถขอรับคําแนะนําได้จากทีมประเมิน
ระดับอําเภอ
4) เมื่อโรงเรียนดําเนินการได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และพบว่าสามารถผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทองแดง เงิน
ทอง) แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินได้ที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้ดแู ลโรงเรียน
5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดแู ลโรงเรียนแจ้งขอรับการประเมินจากทีมประเมิน
ระดับอําเภอ
6) ทีมประเมินระดับอําเภอประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง (โดยสาธารณสุขอําเภอพิจารณาการผ่าน
เกณฑ์ในแต่ละระดับและประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประกาศ
เกียรติคุณ ลงนามเกียรติบัตร หรืออธิบดีกรมอนามัยลงนามในเกียรติบัตร
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)
7) โรงเรียนนําผลการผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมา
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก้าวสู่ระดับเพชร โดยเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป
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าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จงและสั
ชาติ งฉบั
บทีง่ 12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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หมายเเหตุ
ความเชืชื่อมโยงสอดคคล้องกันของตัตัวชี้วัดโรงเรียนส่
น งเสริมสุขภภาพกับตัวชี้วดหลั
ัด ก
องค์ประกอบที
ร
่ 7 โภภชนาการและะอาหารที่ปลออดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนชัชั้นอนุบาล-ป.6 มีส่วนสูงระดับดี
บ และรูปร่างงสมส่วน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร
่ 5 บริริการอนามัยโรงเรี
โ ยน
องค์ประกอบที
ตัวชี้วดที
ัด ่ 7 นักเรียนนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภภาพช่องปากโโดยทันต
บุคลากกรหรือครู ภาคคเรียนละ 1 ครั
ค ้ง
ตัวชี้วดที
ัด ่ 8 นักเรียนนทุกคนได้รับบริ
บ การทันตกรรรมป้องกัน
ตัวชี้วดที
ัด ่ 9 นักเรียน ร้อยละ 50 ขึข้นไป ได้รับการทดสอบปรระสิทธิภาพกาารแปรงฟัน
โดยครูหรื
ห อบุคลากรสสาธารณสุข ภาคเรี
ภ ยนละ 1 ครั้ง
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบปรระมาณ 60
ร้อยยละ 50

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหหมาย
วิธีการจัดดเก็บข้อมูล
แหล่งข้ออมูล
รายการข้ข้อมูล 1
รายการข้ข้อมูล 2

ปีงบประมาณ
ณ 61
ร้อยละ 555

ปีงงบประมาณ 622
ร้อยละ 60

ปีงบปประมาณ 63
ร้อยละ
อ 65

ปีงบประะมาณ 64
ร้อยลละ 70

เพื่อพัฒนาโรงเรี
ฒ
ยนเเป็นโรงเรียนส่ส่งเสริมสุขภาพพ ตระหนักถึงงการมีสุขภาพพดี มุ่งสร้าง
พฤติกรรมสุ
ร ขภาพทีถ่ถูกต้อง และพัพัฒนาความเป็ปนอยู่ให้มีสขุ ภภาพดีของทุกคนใน
ค
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนทุกสังกัดทั้งงภาครัฐและเออกชน
รายงานนโดยศูนย์อนาามัยผ่านระบบบฐานข้อมูลขอองกรมอนามัย (ADC : Anaamai Data
Center)
สํานักสาธารณสุ
ส
ขจังหวัดและสํานักอนามัย กทม.
จํานวนนโรงเรียนผ่านนการรับรองเป็ปนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรระดับทองแดงง/เงิน/ทอง
จํานวนนโรงเรียนทั้งหหมด
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตตร์การพัฒนาระบบบส่งเสริมสุขภาพแและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒฒนาสุขภาพแห่งชาาติ
รายละเอียดตัวชีในช
้วช่ัดวแผนยุ
ทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
งแผนพัฒนาเศรรษฐกิจและสังคมแแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบปประมาณ พ.ศ. 25660
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จํานวนโรงเรียนทั้งหมด
จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงิน

× 100

× 100

จํานวนโรงเรียนทัง้ หมด
จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดง
จํานวนโรงเรียนทัง้ หมด

× 100

หมายเหตุ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นโรงเรียนที่นําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 15 กันยายน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

× 100

จํานวนโรงเรียนทั้งหมด
จํานวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน


1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพส่งศูนย์อนามัย
2. ศูนย์อนามัยรายงานผลเข้าระบบฐานข้อมูลของกรมอนามัย (ADC : Anamai Data
Center)

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางปนัดดา จั่นผ่อง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904490
โทรศัพท์มือถือ : 081-9218519
โทรสาร : 02-5904448
E-mail : nuipanadda@gmail.com
2. นางชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904487
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักส่งเสริมสุขภาพ Cluster วัยเรียน
หน่วยงานประมวลผล Cluster วัยเรียน กองแผนงาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
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รายละเอี
ยดตั
วชีว้วชีัด้วแผนยุ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
รายละเอี
ยดตั
ัดแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จ
และสั
ง
คมแห่
ง
ชาติ
ฉบั
บ
ที
่
12
(พ.ศ.
2560-2564)
ประจ�
ำ
ปี
ง
บประมาณ
พ.ศ.
2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
Cluster วัยเรียน

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ัดแผนยุ
ทธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตัชี้ววัดชี้วแผนยุ
ทธศาสตร์
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒขนาสุ
ขภาพแห่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบับที่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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Champion คือ มาตรฐานบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนและ
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เยาวชน(ฉบับบูรณาการ)และแบบประเมิน
ตนเองของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการ
จนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904265
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail
: prakaidaor@gmail.com
กองแผนงาน
กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
152
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุ2.ทธศาสตร์
การพัฒษนาระบบส่
งเสริมวสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่
งชาติ
นางสาวบุ
กร แสงแก้
นักวิอชม าการสาธารณสุ
ขชํานาญการ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904245, 02-5904239
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ มอบ Cluster วัยรุ่น
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยรุ่น
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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อม ตามแผนพั
ฒนาสุยขภาพแห่
วชี้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒนาระบบส่
งเสริ(พ.ศ.
มสุขภาพและอนามั
่งแวดล้ำปีองมบประมาณ
ตามแผนพัฒพ.ศ.
นาสุข2560
ภาพแห่งชาติ
ในช่วรายละเอี
งแผนพัฒยดตั
นาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
ฉบับที่ 12
2560-2564)ยสิประจ�
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นาํ สินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสําหรับ
อปท.
ภาคีเครือข่าย คือ อปท. (เอกสารแนบ)
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 70

ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

แบบสอบถาม/แบบสํารวจ

รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
154
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางปภาวี ไชยรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904167
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ cluster วัยรุ่น
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยรุ่น
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ส่ทวนที
่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

- สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = โรงพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
B = โรงพยาบาลที่นํามาตรฐานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


แบบสอบถาม/แบบสํารวจ

Baseline data
ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นํามาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรม
อนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
50

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904524
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail : sasiporn.t@anamai.mail.go.th
2. นางจงมณี สุรยิ ะ
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904525
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail
: jongmanee.s@anamai.mail.go.th
สํานักส่งเสริมสุขภาพ Cluster วัยทํางาน
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยทํางาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
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กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
การพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตั
ชี้ววัดชีแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ภาพและอนามัยสิย่งสิแวดล้
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
ชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงชาติ
บที่ ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
158
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ

159

ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 Healthy Work Place
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ Healthy Work Place
คํานิยาม
Healthy Work Place หมายถึง สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน“สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” (Healthy Workplace : HWP)
ภาคีเครือข่าย หมายถึง ศอ., สสจ., สสอ., รพ.สต.,อปท.
มาตรฐานตามเกณฑ์ หมายถึง เกณฑ์การประเมินด้านสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
มีชีวิตชีวา กิจกรรมที่ดําเนินการ มีดังนี้
1) สมัครเข้าร่วมโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานที่จัดทํา
โครงการฯ
2) ชี้แจง/ทําความเข้าใจ ขั้นตอนการดําเนินการและการประเมินรับรอง พร้อมทั้ง
แจกคู่มือโครงการฯ
3) หน่วยงานทําการตรวจประเมินสถานที่ทํางาน ครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง
4) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5) ขอการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) จัดทําแผนดําเนินการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
7) หน่วยงานทําการตรวจประเมินสถานที่ทํางานครั้งที่ 2 ด้วยตนเอง
8) คณะกรรมการตรวจประเมิน ดําเนินการตรวจประเมิน
9) กรมอนามัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบใบรับรอง
เกณฑ์เป้าหมาย
ร้อยละ 20
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 70

เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมสุขภาพและการจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้ปฏิบัติงาน
สสอ., รพ.สต., อปท.
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ(Product Champion)ของ
กรมอนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน


แบบสอบถาม/แบบประเมิน
คู่มือสถานที่ทาํ งาน น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace : HWP)

Baseline data

หน่วยวัด

รพ./รพ.สต.

แห่ง

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
1,132
1,732
217
ณ วันที่ 24 ก.ย.58 ณ วันที่ 30 ต.ค.58 ณ วันที่ 15 ก.ย.59

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม
ตําแหน่ง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904259
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม Cluster วัยทํางาน
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยทํางาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
ภาคี เ ครื อข่ า ย คื อ ศู น ย์ อ นามัย ที่ 1 -13/สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ /รพ.ของรัฐ (รพ.ศ., รพ.ท., รพ.ช., รพ.สต.) / รพ.เอกชน / สํานัก
กรุงเทพมหานคร/ วิทยาลัยพยาบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สภากาชาดไทย
/ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
มาตรฐานตามเกณฑ์ คือ
1) สมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการประเมิ น และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพที่ ใ ช้
ประจําตัวผู้สูงอายุรายบุคคล
2) เป็นการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพได้ด้วยตนเองในส่วนที่
1 และประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
หรือบุคลาหรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือหน่วยบริการสุขภาพ
3) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย
เครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในเล่มสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น
ADL , TAI , 2Q, 9Q เป็นต้น
ดําเนินการอย่างไร
ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ตําบลLong Term Care เพื่อของบสนับสนุนจากกรมอนามัย
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- จัดสรรและกระจายสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ
- ควบคุม ติดตามและประเมินผลการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
- จั ด ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ประสิ ท ธิ ผ ลและการใช้ ป ระโยชน์ ส มุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพ
ผู้สูงอายุ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

162

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 70

1. ประเมินสถานการณ์ความครอบคลุม และประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสมุด
บันทึกสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตาม
มาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
4. ประเมินความรู้และการถ่ายทอดการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุสู่ผู้รบั บริการของ
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขนึ้ ไป
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 60

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


แบบสอบถาม/แบบสํารวจ

Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729
โทรสาร: E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ชาติฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ Cluster ผู้สูงอายุ
กองแผนงาน/Cluster ผู้สูงอายุ

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

164

กองแผนงาน
ย ส่ทวนที
่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3. เพื่อติดตาม ประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Manager ในพื้นที่ที่เข้า

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

ร่วมโครงการ Long Term Care
4. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาศึกษาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร Care
Manager ทั้งในเชิงเนื้อหา วิธีการถ่ายทอด การบริหารจัดการ และการถ่ายทอด
หลักสูตร
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขนึ้ ไป
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ(Product Champion)ของ
กรมอนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


แบบสอบถาม/แบบสํารวจ

Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทํางาน: 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729
โทรสาร: E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม Cluster ผู้สูงอายุ
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster ผู้สูงอายุ
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ยดตั
ัดแผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒ
ยสิ่งยแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุฒขนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตั
วชีว้วชีัด้วแผนยุ
ฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุขสุภาพและอนามั
ขภาพและอนามั
สิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560

165

ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
166
กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ัดแผนยุ
ทธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตัชี้ววัดชี้วแผนยุ
ทธศาสตร์
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒขนาสุ
ขภาพแห่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบับที่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ

167
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


รายงานตามแบบฟอร์มการประเมิน EHA และแบบสรุปผลการดําเนินงาน EHA ที่กรม
อนามัยกําหนดขึ้นตามระบบกลไกการรายงานของกรมอนามัย
1. คู่มือพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Environmental Health Accreditation : EHA)
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(SOP)กระบวนการที่1- 9
3. แผ่นพับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารสนับสนุน

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
77

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
23
54
55

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-590-4177
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : chailert.k@anamai.mail.go.th
2. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-590-4174
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : E-mail : pasana.c@anamai.mail.go.th
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
168
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒฒนาเศรษฐกิ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
17) ร้อยละของภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion)
ของกรมอนามัยไปใช้ และดําเนินการจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด
 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ อสธจ.(คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด)
คํานิยาม
อสธจ. หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสาธารณสุข โดย
ใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-13
ภาคีเครือข่าย หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มาตรฐานตามเกณฑ์ดําเนินการตามแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ดังต่อไปนี้
1) มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
2) มีแผนการจัดประชุม
3) กําหนดทิศทาง รูปแบบในการขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4) มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5) ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 เรื่อง
6) มีมติและติดตามมติจากที่ประชุมอย่างน้อย 2 เรื่อง
7) มีการรายงานความก้าวหน้าพร้อมสรุปผลการดําเนินงาน
เกณฑ์เป้าหมาย 2560 ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 50

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 55

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 60

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 70

เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
สสจ.ทั้งประเทศ
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศูนย์อนามัยที่ 1-13
A = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ (Product Champion)ของ
กรมอนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งหมด
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

170

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


รายงานตามแบบฟอร์มการประเมินตามกลไกของกรมอนามัย (สสจ. ศอ. กรม)
ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560สําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน อสธจ.

Baseline data

หน่วยวัด

76

จังหวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
32 (นําร่อง)
72
70

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. น.ส.พรรณวรท อุดมผล
ตําแหน่ง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4256
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4219
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
หน่วยงาน
Cluster สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster สิ่งแวดล้อม
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
170
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
คํานิยาม
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ คือ สสจ.ทุกจังหวัด/ศูนย์อนามัยที่1-13/รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน
คลินิกเอกชนและประชาชนหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี
มาตรฐานตามเกณฑ์ คือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเพื่อเป็นเครื่องมือที่แม่และ
บุคคลในครอบครัวใช้สําหรับเฝ้าระวังสุขภาพด้วยตนเอง ของมารดาขณะตั้งครรภ์
คลอด หลังคลอด และใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อให้มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีพัฒนาการสมวัย เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการดูแล
สุขภาพตนเอง ตามแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพที่จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์/เด็กป
ปฐมวัยมีสุขภาพดีดําเนินการ
- ขออนุมัติโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และบุตรด้วยตนเอง เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช.
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จัดซื้อจัดจ้างสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กฯ
- จั ด สรรและกระจายสมุ ด บั น ทึ ก สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก ฯไปยั ง สถานบริ ก าร
สาธารณสุขทั่วประเทศฯลฯ
- ควบคุม กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

1. ประเมินความรู้ ทัศนคติและความสามารถการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
ของผู้รับบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
2. ประเมินความรู้ ทัศนคติ และความสามารถการถ่ายทอดการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็กสู่ผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. นําข้อมูลจากการศึกษาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กทั้งใน
ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย(P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = จํานวนภาคีเครือข่ายนําสินค้าและบริการ (Product Champion) ของกรม
อนามัยไปใช้
B = จํานวนภาคีเครือข่ายทั้งหมด
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางจินตา พัฒนาพงศ์ธร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : : 02-5904426 โทรศัพท์มือถือ : 085-6613064
โทรสาร : 02-5904427
E-mail : Jinpat2503@gmail.com
2. นางสาวอุษา วงทวี
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904438
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักส่งเสริมสุขภาพ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
172
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
คมแห่งงชาติ
ชาติฉบัฉบับบทีที่ 12่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

174

1. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
้วัดแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
นาระบบส่งงเสริ
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามัยยสิสิ่งแวดล้
ฒนาสุ
ขภาพแห่
งชาติงชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตั
ชี้ววัดชีแผนยุ
ทธศาสตร์
การพั
ฒฒนาระบบส่
่งแวดล้อมอมตามแผนพั
ตามแผนพั
ฒนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คํานิยาม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคง ที่จะ
เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทํางาน (WHO : 1998)
หรือ โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาพอย่ า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อการมีสุ ขภาพดีข องทุ กคนในโรงเรีย น (สํ านักส่ งเสริ ม
สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : 2545) โดยผ่านการประเมินรับรองตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ จากทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับอําเภอและตรวจสอบและการประเมินโดยทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย
1) นโยบายของโรงเรียน
2) การบริหารจัดการในโรงเรียน
3) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
4) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
5) บริการอนามัยโรงเรียน
6) สุขศึกษาในโรงเรียน
7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
8) การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ
9) การให้คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
ระดับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทองแดง คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมาก 4 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 6 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับเงิน คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมาก 6 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 4 องค์ประกอบที่เหลือ
ระดับทอง คือ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมาก 8 องค์ประกอบ โดยต้องผ่านทุกตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดี ใน 2 องค์ประกอบที่เหลือ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ภาคีเครือข่าย คือ
- สสจ. (สุ่มตรวจระดับทอง)
- สสอ
- โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด
ระดับทอง
- อปท.
- รพ.สต.
- ศูนย์อนามัย (ระดับเพชร)
กระบวนการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดําเนินการดังนี้
1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในพื้นที่
ชี้แจงทําความเข้าใจกับหน่วยงานฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายการศึกษาในพื้นที่และ
โรงเรียนที่แสดงเจตจํานงเข้าร่วมพัฒนา
2) โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 10 องค์ประกอบ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาสิ่ง
ที่ยังไม่ได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่ครบถ้วน
3) โรงเรียนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจใช้วงจร PDCA คือ วางแผน
ดําเนินการ ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขเพื่อปรับแผนใหม่ ทั้งในส่วนที่สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ เ องและส่ ว นที่ จํ า เป็ น ต้ อ งขอรั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งสามารถขอรับคําแนะนําได้จากทีมประเมิน
ระดับอําเภอ
4) เมื่อโรงเรียนดําเนินการได้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และพบว่าสามารถผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทองแดง เงิน ทอง)
แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินได้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้ดูแลโรงเรียน
5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแลโรงเรียนแจ้งขอรับการประเมินจากทีมประเมิน
ระดับอําเภอ
6) ทีมประเมินระดับอําเภอประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
ทองแดง ระดับเงิน ระดับทอง (โดยสาธารณสุขอําเภอพิจารณาการผ่านเกณฑ์
ในแต่ละระดับและประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประกาศเกียรติคุณ
ลงนามเกี ย รติ บัตร หรื ออธิ บ ดีก รมอนามัย ลงนามในเกีย รติบั ตรรั บรองเป็ น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)
7) โรงเรียนนําผลการผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองมาเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก้าวสู่ระดับเพชร โดยเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตักรมอนามั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
จและสั
บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒในช่
นาเศรษฐกิ
งคมแห่
งชาติงคมแห่
ฉบับทีงชาติ
่ 12 ฉบั
(พ.ศ.
2560-2564)
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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หมายเเหตุ
ความเชืชื่อมโยงสอดคคล้องกันของตัตัวชี้วัดโรงเรียนส่
น งเสริมสุขภภาพกับตัวชี้วดหลั
ัด ก
องค์ประกอบที
ร
่ 7 โภภชนาการและะอาหารที่ปลออดภัย
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนชัชั้นอนุบาล-ป.6 มีส่วนสูงระดับดี
บ และรูปร่างงสมส่วน ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ร
่ 5 บริริการอนามัยโรงเรี
โ ยน
องค์ประกอบที
ตัวชี้วดที
ัด ่ 7 นักเรียนนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน ได้รับการตรวจสุขภภาพช่องปากโโดยทันต
บุคลากกรหรือครู ภาคคเรียนละ 1 ครั
ค ้ง
ตัวชี้วดที
ัด ่ 8 นักเรียนนทุกคนได้รับบริ
บ การทันตกรรรมป้องกัน
ตัวชี้วดที
ัด ่ 9 นักเรียน ร้อยละ 50 ขึข้นไป ได้รับการทดสอบปรระสิทธิภาพกาารแปรงฟัน
โดยครูหรื
ห อบุคลากรสสาธารณสุข ภาคเรี
ภ ยนละ 1 ครั้ง
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบปประมาณ 60
ร้ออยละ 75

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหหมาย
วิธีการจัดดเก็บข้อมูล
แหล่งข้ออมูล
รายการข้ข้อมูล 1
รายการข้ข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด

ปีงบประมมาณ 61
ร้อยละะ 80

ปีงบประมาณ
ณ 62
ร้อยละ 855

ปีงบประมาณ 633
ร้อยละ 90

ปีงบปรระมาณ 64
ร้อยละ
ย 95

เพื่อพัฒนาโรงเรี
ฒ
ยนเเป็นโรงเรียนส่ส่งเสริมสุขภาพพ ตระหนักถึงงการมีสุขภาพพดี มุ่งสร้าง
พฤติกรรมสุ
ร ขภาพทีถ่ถูกต้อง และพัพัฒนาความเป็ปนอยู่ให้มีสขุ ภภาพดีของทุกคนใน
ค
โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนทุกสังกัดทั้งงภาครัฐและเออกชน
รายงานนโดยศูนย์อนาามัยผ่านระบบบฐานข้อมูลขอองกรมอนามัย (ADC : Anaamai Data
Center)
สํานักสาธารณสุ
ส
ขจังหวัดและสํานักอนามัย กทม.
จํานวนนโรงเรียนผ่านนการรับรองเป็ปนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพรระดับทองแดงง/เงิน/ทอง
จํานวนนโรงเรียนทั้งหหมด
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตตร์การพัฒนาระบบบส่งเสริมสุขภาพแและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒฒนาสุขภาพแห่งชาาติ
รายละเอียดตัวชีในช
้วช่ัดวแผนยุ
ทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
งแผนพัฒนาเศรรษฐกิจและสังคมแแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจําปีงบปประมาณ พ.ศ. 25660

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 15 กันยายน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางปนัดดา จั่นผ่อง
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904490
โทรสาร : 02-5904448
2. นางชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904487
โทรสาร :
สํานักส่งเสริมสุขภาพ Cluster วัยเรียน
หน่วยงานประมวลผล Cluster วัยเรียน/กองแผนงาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
Cluster วัยเรียน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ : 08 1921 8519
E-mail : nuipanadda@gmail.com
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
คมแห่
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงฉบั
บทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่
บ
งเสสริมสุขภาพแและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสสงค์ยทุ ธศาสตตร์ 9. ภาคีคีเครือข่ายภาาครัฐร่วมดําเนินินการ สามารรถนําสินค้าแลละบริการ (Product
Champion) ของกรรมอนามัยไปดํดําเนินการและะพัฒนาเพื่อใชช้ประโยชน์อย่ยางเหมาะสม
ชื่อตัวชี้ววััดหลัก
18) ร้ อยละความมพึ ง พอใจขอองภาคี เ ครือข่
อ า ยภาครั ฐฐที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก ารร
(Product Champpion) ของกรรมอนามัยไปใใช้
 มาตรฐานบบริการสุขภาพพทีเ่ ป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นแและเยาวชน(YYouth
Friendly HHealth Servvices: YFHSS)
ตัวชี้วัด PProxy
คํานิยาม
Produuct Cham
mpion คือ มาตรฐานบริ
ม
การสุ
ก ขภาพที่เเป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและะ
เยาวชนน (ฉบับบูรณาาการ) และแบบบประเมินตนนเอง
ภาคีเครื
ค อข่าย คือ ผู้ใ ช้มาตรฐาน รพ./สสจจ./รพศ./รพทท./รพช. สังกัดกระทรวงง
สาธารณ
ณสุข
กลุ่มเป้ปาหมายหลักที่ใช้มาตรฐานนฯ คือ ผู้บริหารโรงพยาบาล
า
ล ผู้ให้บริการ และเจ้
แ าหน้าที่
ที่เกี่ยวขข้องที่อยู่ในโรงงพยาบาล/สถถานบริการสาธธารณสุขทั้งภาาครัฐและเอกชชนอื่นๆ
มาตรฐฐานตามเกณฑฑ์

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบปประมาณ 60
ร้ออยละ 75

วัตถุประสงค์

ร้อยละะ 75
ปีงบประมมาณ 61
ร้อยละะ 80

ปีงบประมาณ
ณ 62
ร้อยละ 855

ปีงบประมาณ 633
ร้อยละ 90

ปีงบปรระมาณ 64
ร้อยละ
ย 95

1. เพื่อเป็
อ น แนวทาางสํ า หรั บ โรงงพยาบาล/สสถานบริ ก ารรสาธารณสุ ข ดํ า เนิ น งานน
จัดบริ
บ การสุขภา พที่เป็นมิตรสสําหรับวัยรุนและเยาวชน
่น
นรวมทั้งใช้ในการประเมิ
น
น
ตนเเองและพัฒนาาคุณภาพบริการอย่
ก างต่อเนืนื่อง

กองแผนงาน กรรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตตร์การพัฒนาระบบบส่งเสริมสุขภาพแและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒฒนาสุขภาพแห่งชาาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในชวช่งแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรรษฐกิจจและสั
แห่งชาติ
2560-25
64) ประจํประจ�
าปีงบปประมาณ
พ.ศ. 256
60 2560
ในช่
และสังงคมแ
คมแห่
งชาติฉบัฉบับทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ.
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กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

2. เพื่อใช้สื่อสารกับผู้เยี่ยมสํารวจจากภายนอกให้สามารถวางแผนการสํารวจและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
3. เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับผู้นิเทศระดับกรม ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการติดตาม
พัฒนาโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขให้ดําเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็น
มิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในโรงพยาบาล/สถาน
บริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากทีส่ ุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904265
โทรสาร :
2. นางสาวบุษกร แสงแก้ว

180

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : prakaidaor@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ัดแผนยุ
ทธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งงเสริ
ยสิย่งสิแวดล้
อมอตามแผนพั
ฒนาสุ
ภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตัยวดตัชี้ววชีัด้วแผนยุ
ทธศาสตร์
เสริมมสุสุขขภาพและอนามั
ภาพและอนามั
่งแวดล้
ม ตามแผนพั
ฒขนาสุ
ขภาพแห่
ในช่วงแผนพัจและสั
ฒนาเศรษฐกิ
คมแห่
ชาติ (พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จงและสั
ชาติ งฉบั
บที่ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904245, 02-5904239
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ Cluster วัยรุ่น
กองแผนงาน/Cluster วัยรุ่น

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 คู่มือแนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ แนวทางการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สําหรับ อปท.
ภาคีเครือข่าย คือ อปท.(เอกสารแนบ)
- มาตรฐานตามเกณฑ์ คืออะไร
- ดําเนินการอย่างไร
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่นําสินค้าและบริการ(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A=
B=
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

182

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางปภาวี ไชยรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904167
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ cluster วัยรุ่น
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยรุ่น
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Baseline data

หน่วยวัด

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติฉบัฉบั
่ 12 (พ.ศ.
(พ.ศ. 2560-2564)
พ.ศ.พ.ศ.
2560
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
งชาติ
บทีบ่ที12
2560-2564)ประจํ
ประจ�าปีำงปีบประมาณ
งบประมาณ
2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด Proxy
Product
Champion คือ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
คํานิยาม
สิ่งแวดล้อม
ภาคีเครือข่าย คือ รพ.สังกัดกระทรวง สธ.
- รพ.สังกัดกรมแพทย์ทหารบก
- รพ.สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
- รพ.สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
- รพ.สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(เอกสารแนบ)
มาตรฐานด้ า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพและอนามัย สิ่ง แวดล้ อม ได้ แ ก่ มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่งดังต่อไปนี้
- เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)
- มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ
- มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS)
- โรงพยาบาลลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital
- มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วิธีการดําเนินงาน
- ศูนย์อนามัยทุกแห่งเป็นผู้ประเมินตามเกณฑ์ข้างต้น
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

- ผู้ให้บริการ
- ผู้รับบริการ
- ชุมชน
- สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A = โรงพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม?
B = โรงพยาบาลที่นํามาตรฐานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้?
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวศศิพร ตัชชนานุสรณ์
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904524
โทรสาร :
2. นางจงมณี สุรยิ ะ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904525
โทรสาร :
สํานักส่งเสริมสุขภาพ
Cluster วัยทํางาน
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยทํางาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : sasiporn.t@anamai.mail.go.th
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : jongmanee.s@anamai.mail.go.th

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
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กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบับทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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กองแผนงาน
ย ส่ทวนที
่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 Healthy Work Place
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ Healthy Work Place
Healthy Work Place หมายถึง สถานที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน“สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” (Healthy Workplace : HWP)
ภาคีเครือข่าย หมายถึง ศอ., สสจ., สสอ., รพ.สต.,อปท.
มาตรฐานตามเกณฑ์ หมายถึง เกณฑ์การประเมินด้านสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
มีชีวิตชีวา กิจกรรมที่ดําเนินการ มีดังนี้
1) สมัครเข้าร่วมโครงการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานที่จัดทํา
โครงการฯ
2) ชี้แจง/ทําความเข้าใจ ขั้นตอนการดําเนินการและการประเมินรับรอง พร้อม
ทั้งแจกคู่มือโครงการฯ
3) หน่วยงานทําการตรวจประเมินสถานที่ทํางาน ครั้งที่ 1 ด้วยตนเอง
4) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5) ขอการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) จัดทําแผนดําเนินการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
7) หน่วยงานทําการตรวจประเมินสถานที่ทํางานครั้งที่ 2 ด้วยตนเอ’\
8) คณะกรรมการตรวจประเมิน ดําเนินการตรวจประเมิน
9) กรมอนามัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบใบรับรอง
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐมีการส่งเสริมสุขภาพและการจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้ปฏิบัติงาน
สสอ., รพ.สต., อปท.
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
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กองแผนงาน
กรมอนามั
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5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

วิธีการประเมินผล

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A=
B=
รอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน
คู่มือสถานที่ทาํ งาน น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace : HWP)

Baseline data

หน่วยวัด

รพ./รพ.สต.

แห่ง

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
1,132
1,732
217
ณ วันที่ 24 ก.ย.58 ณ วันที่ 30 ต.ค.58 ณ วันที่ 15 ก.ย.59

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวพรรนิกาญจน วังกุ่ม
ตําแหน่ง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904259
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 5904525
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อมCluster วัยทํางาน
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster วัยทํางาน
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

1. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
คมแห่
ชาติ (พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงและสั
ชาติ งฉบั
บที่ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
188
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
คํานิยาม
ภาคีเครือข่าย คือ ศูนย์อนามัยที่1 -13/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ/รพ.ของรัฐ (รพ.ศ., รพ.ท., รพ.ช., รพ.สต.) / รพ.เอกชน / สํานัก
กรุงเทพมหานคร/ วิทยาลัยพยาบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สภากาชาดไทย
/ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
มาตรฐานตามเกณฑ์ คือ
1) สมุ ดบัน ทึกสุขภาพผู้ สู งอายุ เป็ นเครื่ องมือที่ ใ ช้ใ นการบั นทึ กข้ อมูล สุ ข ภาพ
ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการประเมิ น และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพที่ ใ ช้
ประจําตัวผู้สูงอายุรายบุคคล
2) เป็นการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสภาวะสุขภาพได้ด้วยตนเองในส่วนที่
1 และประเมินพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
หรือบุคลาหรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือหน่วยบริการสุขภาพ
3) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย
เครื่องมือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในเล่มสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น
ADL , TAI , 2Q, 9Q เป็นต้น
ดําเนินการอย่างไร
ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในพื้นที่ตําบลLong Term Careเพื่อของบสนับสนุนจากกรมอนามัย
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
- จัดสรรและกระจายสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข
ทั่วประเทศ
- ควบคุม ติดตามและประเมินผลการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ
- จัดทํ า การศึ ก ษาวิจั ยประสิ ท ธิผ ลและการใช้ป ระโยชน์ส มุดบั นทึ กสุข ภาพ
ผู้สูงอายุ
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอี
ยดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560
วิธีการประเมินผล

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

1. ประเมินสถานการณ์ความครอบคลุม และประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จาก
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ตาม
มาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผูส้ ูงอายุ
4. ประเมินความรู้และการถ่ายทอดการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุสู่ผู้รบั บริการ
ของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขนึ้ ไป
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A=
B=
(A/B)× 100
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอี
ยดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ชาติฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

โทรศัพท์ที่ทํางาน : 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ :
097-2419729
โทรสาร :
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ Cluster ผู้สูงอายุ
กองแผนงาน/Cluster ผู้สูงอายุ

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอี
ยดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจและสั
ฒนาเศรษฐกิ
คมแห่
ฉบับที่2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จงและสั
ชาติ งฉบั
บทีง่ ชาติ
12 (พ.ศ.
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 หลักสูตร Care Manager
ตัวชี้วัด Proxy
Product Champion คือ หลักสูตร Care Manager
คํานิยาม
ภาคีเครือข่าย คือ ศูนย์อนามัยที่1 -13/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ /รพ.ของรัฐ (รพ.ศ., รพ.ท., รพ.ช., รพ.สต) /สํานัก
กรุงเทพมหานคร/ วิทยาลัยพยาบาล / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานตามเกณฑ์ คือ หลักสูตร Care Manager เป็นการจัดทําคู่มือแนวทางการ
ฝึกอบรม Care Manager กระทรวงสาธารณสุข เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ให้ ไ ด้ รั บ การดู แ ลที่ ดี อ ยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเข้ า ถึ ง ระบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมด้วยระบบการบริหารจัดการดูแล Care Manager ซึ่งการ
พัฒนาหลักสูตร Care Manager ได้รับการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ
ญี่ปุ่นและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยด้านการดูแลและพยาบาลผู้สูงอายุ
ดําเนินการอย่างไร
1) ขออนุมัติการจัดทําหลักสูตร Care Manager
2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร Care Manager
3) นําหลักสูตรไปประเมินและทดลองใช้ในพื้นที่นําร่อง
4) จัดทําบันทึกจัดซื้อ จัดจ้างคู่มือ Care Manager
5) จัดพิมพ์คู่มือ Care Manager
6) ใช้คู่มือ หลักสูตรจัดอบรม Care Manager
7) ประเมินผลการใช้หลักสูตร Care Managerจากผู้เข้ารับการอบรม
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

1. เพื่อประเมินคู่มือ หลักสูตร Care Manager จากผู้ผ่านการการอบรมCare
Managerในแต่ละรุ่นของสํานักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
2. เพื่อประเมินองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager ก่อน –
หลังการอบรม
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอี
ยดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

3. เพื่อติดตาม ประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Care Manager ในพื้นที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ Long Term Care
4. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาศึกษาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตร
Care Manager ทั้งในเชิงเนื้อหา วิธีการถ่ายทอด การบริหารจัดการ และการ
ถ่ายทอดหลักสูตร
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขนึ้ ไป
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย (P&E Distribution)
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
A=
B=
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

-

-

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
-

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางวิมล บ้านพวน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02-5904508
โทรศัพท์มือถือ : 097-2419729
โทรสาร :
E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักอนามัยผูส้ ูงอายุ Cluster ผู้สูงอายุ
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กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียยดตั
ดตัววชีชี้ว้วัดัดแผนยุ
งเสริงเสริ
มสุขมภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุขฒภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่
สุขภาพและอนามั
ยสิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
นาสุขภาพแห่
วงแผนพัฒจนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่
บที่ 122560-2564)
(พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
ในช่วงแผนพัฒในช่
นาเศรษฐกิ
และสังคมแห่
งชาติ
ฉบับงทีชาติ
่ 12ฉบั(พ.ศ.
ประจ�ำประจํ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560

หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster ผู้สูงอายุ
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอี
ยดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
12 (พ.ศ.
(พ.ศ.2560-2564)
2560-2564)
ประจ�
ปีงบประมาณ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 9. ภาคีเครือข่ายภาครัฐร่วมดําเนินการ สามารถนําสินค้าและบริการ (Product
Champion) ของกรมอนามัยไปดําเนินการและพัฒนาเพื่อใช้ประ- โยชน์อย่าง
เหมาะสม
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
18) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาครั ฐ ที่ นํ า สิ น ค้ า และบริ ก าร
(Product Champion) ของกรมอนามัยไปใช้
 คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
ตัวชี้วัด Proxy
คํานิยาม
Product Champion คือ อสธจ.(คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด)
อสธจ. หมายถึง คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสาธารณสุข โดย
ใช้อํานาจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
หน่วยงาน หมายถึง ศูนย์อนามัยที่ 1-13
ภาคีเครือข่าย หมายถึง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มาตรฐานตามเกณฑ์ดําเนินการตามแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ดังต่อไปนี้
1) มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
2) มีแผนการจัดประชุม
3) กําหนดทิศทาง รูปแบบในการขับเคลื่อนร่วมกับศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4) มีการจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
5) ผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 เรื่อง
6) มี ม ติ แ ละติ ด ตามมติ จ ากที่ ป ระชุ ม อย่ า งน้ อ ย 2 เรื่ อ งมี ก ารรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมสรุปผลการดําเนินงาน
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 75

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 90

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 95

เพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่
สสจ.ทั้งประเทศ
หน่วยงานรายงานในระบบ DOC และระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
กรมอนามัย(P&E Distribution)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ศูนย์อนามัยที่ 1-13)รายงานตามแบบฟอร์มการ
ประเมินตามกลไกของกรมอนามัย (สสจ. ศอ. กรม)
A=
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

198

กองแผนงาน
กรมอนามั
ย ทส่ธศาสตร์
วนที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตั
วชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
บที่ 2560-2564)
12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่จและสั
งชาติงคมแห่
ฉบับทีง่ ชาติ
12 ฉบั
(พ.ศ.
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

B=
รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
รอบ 3 เดือน
-

วิธีการประเมินผล

รอบ 6 เดือน


รอบ 9 เดือน


รอบ 12 เดือน


ประเด็นความพึงพอใจ 5 ระดับดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อยที่สุด (ร้อยละ65) ให้ 1 คะแนน
2. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion น้อย (ร้อยละ70) ให้ 2 คะแนน
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion ปานกลาง(ร้อยละ75) ให้ 3 คะแนน
4. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มาก (ร้อยละ80) ให้ 4 คะแนน
5. ความพึงพอใจต่อการใช้ Product Champion มากที่สุด (ร้อยละ85) ให้ 5 คะแนน
ข้อมูลงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2560สําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน อสธจ.

เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

Baseline data

หน่วยวัด

76

จังหวัด

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
32 (นําร่อง)
72
70

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. น.ส.พรรณวรท อุดมผล
ตําแหน่ง :
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4256
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. นายพลากร จินตนาวิวัฒน์
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4219
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข Cluster สิ่งแวดล้อม
หน่วยงานประมวลผล กองแผนงาน/Cluster สิ่งแวดล้อม
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
2. ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สํานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
และสังงคมแห่
คมแห่งงชาติ
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่ในช่
วงแผนพั
ชาติฉบั
ฉบับบทีที่ 12
่ 12(พ.ศ.
(พ.ศ.
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

รอบ 1 - 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
รอบ 2 - 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)

เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
2560
1. กรณีงานวิจัย
พิจารณาจากความก้าวหน้าและคุณภาพของการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังนี้
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
ขั้นตอน
รายละเอียดการประเมิน
คะแนน
1
จัดทําแผนปฏิบัติงานวิจัย และโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพตามแนวทางระบบบริหารงานวิจัย
1
แห่งชาติ หรือข้อกําหนดตามแหล่งทุนนั้นๆ
2
2
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแผนปฏิบัติงานวิจัยใน ระบบบริหารงานวิจัยทุกแหล่ง
ทุนโดยผู้ประสานหน่วยงานย่อย/ผู้ประสานหน่วยงานกลาง
2
3
ดําเนินงานตามแผนการวิจัย และรายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารงานวิจัยตามแหล่งทุนที่
ได้รับการสนับสนุน
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)
ขั้นตอน
รายละเอียดการประเมิน
คะแนน
4
วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และสรุปรายผลการดําเนินงานโครงการวิจัย
3
5
โครงการผ่านการประเมินในระดับดีมาก(ร้อยละ80) ก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่กําหนด
2
และนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เช่น
5.1 ตีพิมพ์วารสาร (ระบุชื่อวารสาร)
5.2 นําเสนอในเวทีประชุมวิชาการ (โปรดระบุ)
5.3 นําผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงทางวิชาการ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่
และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
เงื่อนไข :
1. โครงการวิจัยผ่านการประเมินก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของประธาน
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงานและผู้อํานวยการหน่วยงานลงนามรับรองในแบบฟอร์มเกณฑ์การพิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่
2. รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงาน ในกรณีที่งานวิจัยอ้างอิงจากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(NRMS)ให้มีการ
รายงานงบประมาณที่ได้ใช้ไปทั้งสิ้น ร้อยละความก้าวหน้า วันที่รายงานความก้าวหน้า สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหา
และอุปสรรค คําแนะนําและข้อมูลเพิ่มเติม หรือตามข้อกําหนดของแหล่งทุนอื่น ๆ
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กองแผนงาน
ย ส่ทวนที
่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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3. นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ สำนักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

6.

204

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
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เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
3 หมวด
2,4

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
4 หมวด

ปีงบประมาณ 62
5 หมวด

ปีงบประมาณ 63
6 หมวด

ปีงบประมาณ 64
รักษาสภาพเพื่อสร้าง
ความยั่งยืน
(รางวัล PMQA)

1. ยกระดับการขับเคลื่อน พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลอย่างเข้มข้น โดยเทียบเคียงกับองค์กรที่มีสมรรถนะสูงทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากําลังคนของกรมอนามัย (วางแผน พัฒนา รักษา
กําลังคน) ให้ทาํ งานบนฐานความรู้
3. เร่งรัดการปรับเปลี่ยน (Lean) กระบวนงานหลัก (Re-process) เพื่อส่งมอบ
คุณค่าตามภารกิจหลัก (Core Business)
1. ผู้บริหารระดับสูง
2. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
1. แบบประเมินตนเอง Self Assessment
2. การนิเทศงาน (กองแผน+สํานักบริหารการเปลี่ยนแปลง+ กพร.)
1. ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center: DOC)
2. ระบบนิเทศงานของกรมอนามัย

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
รอบ 3 เดือน
2560
1. มีการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ,
ถ่ายทอดตัวชี้วัดค่า
เป้าหมายจากระดับกรม
สู่ระดับหน่วยงาน
2. มีคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ พัฒนา
ระบบราชการกรม
อนามัยมุ่งสู่ HPO เป็น
กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนามุ่ง

รอบ 6 เดือน
1. มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/COP กับ
หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล PMQA
2. เยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงาน/นิเทศ
ติดตามของกรม
อนามัย
3. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
แนวทางการเขียน

รอบ 9 เดือน
1.เยี่ยมเสริมพลัง
หน่วยงาน/นิเทศ
ติดตามของกรม
อนามัย
2. ปรับร่างรายงานผล
การดําเนินงาน
(Application
Report)

รอบ 12 เดือน
1. จัดประชุม
เตรียมการเพื่อพร้อม
รับการประเมิน
(site visit) จากสา
นักงาน ก.พ.ร.
2. จัดประชุมรับการ
ประเมิน (site visit)
จากสานักงาน
ก.พ.ร.

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่
ชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงและสั
ชาติ ฉบั
บที่ ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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ปีงบประมาณ

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รายงานสมัครขอรับ
สู่ HPO ตามแนวทาง
รางวัลคุณภาพการ
PMQA3. มีกลไกการกา
บริหารจัดการภาครัฐ
กับ ติดตาม
4. มีร่างรายงานผลการ
ความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานผ่านเวที
ประชุมผู้บริหารและหรือ 5. รับฟังข้อคิดเห็นจาก
ทีมทีป่ รึกษา (ระบบ
เวทีประชุมวิชาการกรม
พี่เลี้ยง) เพื่อ
อนามัย4. กรมอนามัย
ปรับปรุงร่างรายงาน
สมัครขอรับรางวัล
ผลการดาเนินงาน
PMQA และส่งเอกสาร/
หลักฐานผลการดาเนิน
งานของกรม

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

วิธีการประเมินผล
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data
กรมอนามัยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวด

หน่วยวัด
หมวด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. ชื่อ-สกุล
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
หมวด 1

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสังคมแห่
งคมแห่งงชาติ
ชาติ ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 12
ประจํ
าปีงำบประมาณ
พ.ศ. พ.ศ.
25602560
ในช่ในช่
วงแผนพั
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หน่วยงานประมวลผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย
และจัดทําข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. ชื่อ-สกุล
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :
2. ชื่อ-สกุล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน :
โทรสาร :

ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
ตําแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail :
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รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
ธศาสตร์
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
และสัฉบั
งคมแห่
งชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่งจชาติ
บที่ 12
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ 12. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ชื่อตัวชี้วัดหลัก
21) การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตามระบบ ITA
โดย ปปท.
ตัวชี้วัด Proxy
21.1) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT)
คํานิยาม
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของ
การประเมินคุณธรรมการดําเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil
Right Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ป.ป.ช. แล้วนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ และ
สังเคราะห์ เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญและจําเป็นในการประเมิน การประเมิน
ดังกล่าวได้จําแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และ
แปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานของหน่วยงานไป
องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่ ง ใส (Transparency) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น หรื อ
ประสบการณ์ ของประชาชน ผู้ รับ บริก ารหรื อผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ในการรั บบริ ก าร
จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และประเมิ น จากข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน
2. ความพร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น หรื อ
ประสบการณ์ ของประชาชน ผู้ รั บ บริก ารหรือผู้ มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย ในการรั บบริ ก าร
จากหน่วยงานภาครัฐ
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบตั ิงาน (Corruption-Free Index)
ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ กร (Integrity Culture) ประเมิ น จากความ
คิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และจากข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence Based) บนพื้ น ฐานของข้ อ เท็ จ จริ ง ในการดํ า เนิ น งาน
ของหน่วยงาน
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
210
กองแผนงาน
กรมอนามั
ย
ส่
ว
นที
่
5
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
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5. คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่ มี ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
ของหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย (1) ปลุกจิตสํานึก คือ สร้างจิตสํานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้าน
การทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม (2) ป้องกัน คือ สร้างระบบ
คุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
(3) ปราบปราม คือ การปรับปรุ งกฎ ระเบีย บที่เอื้ อ ต่อการทุ จริตและปิ ดช่ องโหว่
กําหนดมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และ (4) เครือข่าย คือ
การสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริ ตของบุ คลากรสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2556-2560) มุ่ งเน้ นกลยุ ทธ์ การป้ องกั นดํ าเนิ นงานผ่ านกระบวนการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ในปี
2560 คือ 50 คะแนน จึงกําหนดให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 389 แห่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 60
ร้อยละ 81

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 61
ร้อยละ 82

ปีงบประมาณ 62
ร้อยละ 83

ปีงบประมาณ 63
ร้อยละ 84

ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของกรมอนามัย
3. เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงาน
4. เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแก่หน่วยงาน ในการนําไปปรับปรุงกระบวนการ แบบประเมิน และ
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ผลสะท้ อ นภาพความจริ ง ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนกลาง
การประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
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กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
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เอกสารสนับสนุน

อ้างอิงคําตอบในแต่ละข้อคําถามตามความเป็นจริง
3.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานดําเนินการรวบรวมแบบสํารวจที่ได้ตอบคําถามตามแบบ
สํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity and Transparency
Assessment : EBIT รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการอ้างอิงคําตอบในแต่ละข้อคําถามตามความความเป็นจริง
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน
ป.ป.ช. จํานวน 3 เครื่องมือ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
80–100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูงมาก
60–79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานสูง
40–59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานปานกลาง
20–39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํา
0–19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานต่ํามาก
แบบประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน
3 เครื่องมือ ประกอบด้วย
1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment
3) แบบประเมิน Evidence Base Integrity & Transparency Assessment

ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของกรมอนามัย

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
N/A
80.66
77.90

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวดวงพร หวานแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : 090 109 4048
โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : duangporn.wa@anamai.mail.go.th
2. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : thippawan.ph@anamai.mail.go.th
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
และจัดทําข้อมูล (ระดับ โทรศัพท์ : 02 590 4036 โทรสาร : 02 591 8205
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ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
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ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

E-mail : ethics@anamai.mail.go.th
1. นายดํารง ธํารงเลาหะพันธ์
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4081
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02 591 8205
E-mail : 2. นางสาวดวงพร หวานแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : 090 109 4048
โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : duangporn.wa@anamai.mail.go.th
3. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : thippawan.ph@anamai.mail.go.th
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แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปีงบประมาณ
2560

2.6 การตอบสนองข้อร้องเรียน
2.7 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
3. จัดส่งหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based) ให้เจ้าภาพ ภายในเวลาที่กําหนด
- สําหรับหน่วยงานส่วนกลางให้จัดส่งหลักฐานอ้างอิงให้หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก (กองการเจ้าหน้าที่)
- สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคเก็บหลักฐานอ้างอิงไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
4. เจ้ า ภาพหลั ก และคณะกรรมการกลาง (ตามที่ ก รมแต่ ง ตั้ ง ) มี สิ ท ธิ์ เ รี ย กดู
เอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตั้ง) อาจมีการลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
แบบประเมิน Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
ทุกเดือน (ตุลาคม 2559-กรกฎาคม 2560)
รอบ 3 เดือน

5 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
50 คะแนน
55 คะแนน
60 คะแนน
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
70 คะแนน
75 คะแนน
80 คะแนน

วิธีการประเมินผล
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รอบ 6 เดือน

ระดับ 4
65 คะแนน
ระดับ 4
85 คะแนน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ระดับ 5
70 คะแนน
ระดับ 5
90 คะแนน

. ห น่ ว ย ง า น จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์
(Evidence Based : EBIT) ของหน่วยงาน (จะต้องมีบุคคลภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน) เพื่ อ ตรวจประเมิ น แบบประเมิ น
หลักฐานเชิงประจักษ์ฯ และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ซึ่งมี
ประเด็นคําถามทั้งหมด 7 ประเด็น หลัก ดังนี้
2.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
2.4 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.5 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5

กองแผนงาน กรมอนามัย ส่วนที่ 5
รายละเอี
ยดตัวชีวชี้ว้วัดัดแผนยุ
แผนยุททธศาสตร์
ธศาสตร์กการพั
ยสิ่งยแวดล้
อม ตามแผนพั
ฒนาสุฒขภาพแห่
งชาติ งชาติ
รายละเอี
ยดตั
ารพัฒฒนาระบบส่
นาระบบส่งเสริ
งเสริมสุมขสุภาพและอนามั
ขภาพและอนามั
สิ่งแวดล้
อม ตามแผนพั
นาสุขภาพแห่
วงแผนพัจฒและสั
นาเศรษฐกิ
จและสั
บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒในช่
นาเศรษฐกิ
งคมแห่
งชาติงคมแห่
ฉบับทีงชาติ
่ 12 ฉบั(พ.ศ.
2560-2564)
ประจ�ำปีประจํ
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
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2.6 การตอบสนองข้อร้องเรียน
2.7 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
3. จั ด ส่ ง หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ประกอบการตอบแบบประเมิ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence Based) ให้เจ้าภาพ ภายในเวลาที่กําหนด
- สําหรับหน่วยงานส่วนกลางให้จัดส่งหลักฐานอ้างอิงให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
(กองการเจ้าหน้าที่)
- สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคเก็บหลักฐานอ้างอิงไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
4. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตั้ง) มีสิทธิ์เรียกดูเอกสาร
หลักฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
5. เจ้าภาพหลักและคณะกรรมการกลาง (ตามที่กรมแต่งตัง้ ) อาจมีการลงพื้นที่
เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เอกสารสนับสนุน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
Baseline data

หน่วยวัด

ระดับคุณธรรมและและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) (ภาพรวมของ
กรมอนามัย) โดย สํานักงาน ป.ป.ท.

คะแนน

ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
N/A
88.37
86.05

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 1. นางสาวดวงพร หวานแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : 090 1094048
โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : duangporn.wa@anamai.mail.go.th
2. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : thippawan.ph@anamai.mail.go.th
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานประมวลผล กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
และจัดทําข้อมูล (ระดับ โทรศัพท์ : 02 590 4036 โทรสาร : 02 591 8205
ส่วนกลาง)
E-mail : ethics@anamai.mail.go.th
ผู้รับผิดชอบการรายงาน 1. นายดํารง ธํารงเลาหะพันธ์
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผลการดําเนินงาน
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4081
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :02 591 8205
E-mail : 2. นางสาวดวงพร หวานแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : 090 109 4048
โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : duangporn.wa@anamai.mail.go.th
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รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
วงแผนพัฒฒนาเศรษฐกิ
นาเศรษฐกิจจและสั
บทีบ่ ที12่ 12(พ.ศ.(พ.ศ.
2560-2564)
ประจํประจ�
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่
และสังงคมแห่
คมแห่งชาติ
งชาติฉบัฉบั
2560-2564)
ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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3. นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ทที่ ํางาน : 02 590 4036
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร : 02 591 8205
E-mail : thippawan.ph@anamai.mail.go.th

กองแผนงาน กรมอนามัย |ส่วนที่ 5
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กองแผนงาน
ย ส่ทวธศาสตร์
นที่ 5 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียกรมอนามั
ดตัวชี้วัดแผนยุ
รายละเอียดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
งคมแห่
ชาติ(พ.ศ.
ฉบับที2560-2564)
่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมแห่จงและสั
ชาติ ฉบั
บที่ ง12
ประจ�ำปีงประจํ
บประมาณ
พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ก
สรุปแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

ภภาคผนวก ก
สรุปแผนยยุทธศาสตร์ชชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธาารณสุข

ภาพที
หมาย และค
ค่าานินิยยมของกระ
ะทรวงสาธารณ
ณสุข ข
ภาพที
่ 3 จุ่ 3ดจุยืดนยืวินสวิัยสทััยศทัทน์ศน์พัพันนธกิธกิจจเป้เเป้าาหมาย
และค่
มของกระทรวงสาธารณสุ

กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ก
กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ก
สรุปแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 222 223

สรุปแผนยุ
ป
ทธศาสตร์ชาติ
ช ระยะ 20 ปี ด้ านสาธารณสุข
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กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ก
สรุปแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
กองแผนนงาน กรมอนามัย |ภาคผนนวก ก
สรุปแผนยุทธศาสตร์ชาาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

223

ภาพที
่ 4 การแปปลงแผนยุ
ทธศาสตร์ความเป็
คความเป็นนเลิเลิศศ 44 ด้ด้าานนสู
สู่ก่การปฏิ
ะทรวงสาธารณสุข ข
ภาพที
่ 4 การแปลงแผนยุ
ทธศาสตร์
ารปฏิบบัตัติ ของกระ
ิ ของกระทรวงสาธารณสุ

ภาพที่ 5 ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาพที่ 5 ประเด็นการรตรวจราชการกกระทรวงสาธาารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ก
กอองแผนงาน กรมอนนามัย |ภาคผนวก ก 224
สรุปแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

สรุปแผนยุทธศาสสตร์ชาติ ระยะ 200 ปี ด้านสาธารณสสุข
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ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

231

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ลํา
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
เป้าหมายปี 60
ดับ และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
4 ร้อยละของเด็ก
สตรีและเด็ก ข้อมูลพื้นฐาน
อายุ 3 ปีฟันไม่ผุ
ปฐมวัย/สท. = ร้อยละ 48.3
(Caries free)
เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 50
วัยเรียน/สภ.
5 ร้อยละของเด็กวัย
เรียน (6-14 ปี) สูง
สมส่วน ฟันไม่ผุ
(caries free) และ
เด็กอายุ 12 ปี มี
ส่วนสูงเฉลี่ยตาม
เกณฑ์
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 59
Proxy Indicator
= ร้อยละ 64.2
5.1) ร้อยละของ
เด็กวัยเรียน (6-14
ปี) สูงสมส่วน
เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 66
ข้อมูลพื้นฐาน ปี 57
Proxy Indicator
= ร้อยละ 49.4
5.2) ร้อยละของ
เด็กอายุ 12 ปีฟัน
เป้าหมายปี 60
ไม่ผุ (caries free)
= ร้อยละ 52
44.6
46.0

61.2

64.0
52.0
54.0

48.8
50.0

61.8

64.0
63.3
65.0

43.0

41.6

65.0

63.0

52.0

50.8

ศอ.
3

44.0

42.2

66.0

64.0

49.0

47.2

ศอ.
4

46.0

44.4

65.0

62.6

49.0

47.1

ศอ.
5

66.0

64.3

66.0

63.6

57.0

55.9

53.0

51.9

68.0

66.0

49.0

47.5

38.0

36.9

68.0

65.5

47.0

45.3

42.0

40.7

71.0

69.2

46.0

44.3

ศอ.
9

58.0

56.2

66.0

63.4

53.0

51.5

ศอ.
10

50.0

48.6

65.0

62.9

46.0

44.4

ศอ.
11

53.0

51.7

63.0

60.8

45.0

43.1

ศอ.
12

-

-

66.0

-

-

-

ศอ.
13
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ศอ.
2

ศอ.
1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8

229

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เนื่องจากมีแนวโน้มฟัน

วัดตาม Weight for
Height และ Height for
Age
เพิ่มจาก Baseline
ร้อยละ 1.5

วัดเฉพาะ 6-14 ปี สูง
สมส่วน
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็ก
อายุ 12 ปี วัดปี 64

วัด Cavity free ปี 61
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2

หมายเหตุ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6

ลํา
ดับ

ร้อยละของเด็กวัย
เรียนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึง
ประสงค์ด้านการ
บริโภคอาหาร
กิจกรรมทางกาย
และทันตสุขภาพ
- เด็กวัยเรียนกิน
ผักต่อมื้อตาม
เกณฑ์
- เด็กวัยเรียน
สามารถแปรงฟัน
ด้วยตนเองอย่าง มี
คุณภาพ
- เด็กวัยเรียนมี
กิจกรรมทางกาย
เพียงพอ

วัยเรียน/
- สภ.
- สท.
- กอส.

ตัวชี้วัดตามแผน Cluster/กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ สนับสนุน และ
หน่วยงาน
และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก

ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

ศอ.
1

ศอ.
3

ศอ.
4

ศอ.
5

ไม่แจกแจงค่าเป้าหมายปี 60
และไม่มี Proxy

ศอ.
9

ศอ.
10

ศอ.
11

ศอ.
12

ศอ.
13

กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ข
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ศอ.
2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8

230

ไม่ผุเพิ่มขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 1

หมายเหตุ

กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
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10

9.5

9

ข้อมูลพื้นฐานปี 59
= 10.27

เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 10

11.5

12

1.8

1.9

45.5

47.8

ศอ.
3

11

11.5

1.7

1.8

44.0

46.3

ศอ.
4

10.5

11

1.9

2.0

49.5

51.8

ศอ.
5

12

12.5

1.9

2.0

53.3

55.6

6

6.5

1.2

1.3

36.5

38.8

9

9.5

1.3

1.4

43.6

45.9

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8

9.5

10

1.5

1.6

44.5

46.8

ศอ.
9

7.5

8

1.3

1.4

38.0

40.3

ศอ.
10

9.5

10

1.5

1.6

45.8

48.1

ศอ.
11

11

11.5

0.7

0.8

37.6

39.9

ศอ.
12

-

-

-

-

-

-

ศอ.
13

กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ข
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9.5

1.5

1.4

วัยรุ่น/สอพ.

1.6

1.5

ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ําในหญิงอายุน้อย
กว่า 20 ปี

วัยรุ่น/สอพ.

40.7

31.2

9

8

43.0

33.5

ข้อมูลพื้นฐานปี 58
= อัตรา 44.3 ต่อ
1,000
เป้าหมายปี 60
= อัตรา 42 ต่อ
1,000
ข้อมูลพื้นฐานปี 58
= อัตรา 1.5 ต่อ
1,000
เป้าหมายปี 60
= อัตรา 1.4 ต่อ
1,000

วัยรุ่น/สอพ.

อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ
15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี พัน
คน
อัตราการคลอดมี
ชีพในหญิงอายุ
10-14 ปีต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ปี พัน
คน

7

ศอ.
2

ศอ.
1

ลํา
ดับ

ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
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พิจารณาสถิติตั้งแต่
ปี 2555-2558 ที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างคงที่
ในอัตรา 0.1 ต่อ 1,000
ข้อมูลจากระบบ HDC
ไตรมาส 3/2559 (ณ
วันที่ 30 ส.ค. 59)
ลดลง ร้อยละ 0.5

ลดลงอัตรา 2.3 ต่อ
1,000

หมายเหตุ
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กองแผนงาน กรมอนามัย ภาคผนวก ข
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ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

ศอ.
1

ศอ.
2

ศอ.
3

ศอ.
4

ศอ.
5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
ศอ.
9

ศอ.
10

ศอ.
11

ศอ.
12

ศอ.
13

กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ข
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ข้อมูลพื้นฐาน สูงสมส่วน ร้อยละ 65
- ไม่แจกแจงค่าเป้าหมาย ปี 60 พัฒนาเพื่อให้ได้ baseline ปีถัดไป
- สํานักโภชนาการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-13 จะสํารวจการเจริญเติบโตของวัยรุ่นอายุ 19 ปี เพื่อหาค่าส่วนสูงเฉลี่ย โดยการวัดส่วนสูงในปี 2562
และ ปี 2564
- สํานักโภชนาการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1-13 จะสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของปีงบประมาณ 2560 เพื่อนํา
ข้อมูลที่ได้มาเป็น baseline ของตัวชี้วัดที่เป็น proxy คือ ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม (กินผัก/ผลไม้
ปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน) และติดตามประเมินผลตัวชี้วัดในปี 2562 และ 2564
วัยทํางาน/สภ. ข้อมูลพื้นฐานปี 59 51.83 47.68 50.98 54.82 53.78 58.27 57.45 55.86 55.37 54.85 49.79 50.43
11 ร้อยละของวัย
=ร้อยละ 54.08
ทํางานอายุ 30-44
ปี มีดัชนีมวล
กายปกติ
เป้าหมายปี 60
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
= ร้อยละ 54
12 ร้อยละของวัย
วัยทํางาน
ไม่แจกแจงค่าเป้าหมายปี 60
ทํางานมีพฤติกรรม
สภ.
และไม่มี Proxy
สุขภาพที่พึง
กอส.
ประสงค์
กอส.
สท.
- พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่
เหมาะสม

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ลํา
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
ดับ และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
10 ร้อยละของวัยรุ่น
วัยรุ่น/สภ.
15-18 ปี สูงสม
ส่วน และอายุ 19
ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย
ตามเกณฑ์
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ข้อมูล baseline จาก
ระบบ HDC (ณ วันที่ 9
ก.ย.59)

มีการเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตของเด็ก
อายุ 15-18 ปี ใน HDC
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Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ลํา
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
เป้าหมายปี 60
ดับ และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
- กิจกรรมทาง
กายเพียงพอต่อ
สุขภาพ
- นอนหลับ
พักผ่อนอย่าง
เพียงพอต่อสุขภาพ
- ดูแลสุขภาพช่อง
ปากที่เหมาะสม
วัยสูงอายุ/
13 อายุคาดเฉลี่ยของ
สอส.
การมีสุขภาพดี
(HealthAdjusted Life
Expectancy :
HALE)
ข้อมูลพื้นฐานปี 59
Proxy Indicator
= 48 จากการตรวจ
13.1) ร้อยละของ
ราชการ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์
ศอ.
2
26
สภ.
n/a

ศอ.
1
51.42
สท.
n/a

ศอ.
4

ศอ.
9

ไม่แจกแจงค่าเป้าหมายมี Proxy 2 ตัวชี้วัด

ศอ.
5

ศอ.
10

ศอ.
11

ศอ.
12

ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
ศอ.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
57.76 39.85 20.86 53.17 40.98 63.51 65.00 58.48 38.48 60.46
กอส. สว.
n/a n/a

ศอ.
3

ศอ.
13
-

ศอ.
13
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ศอ.
2

ศอ.
1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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Baseline ปี 57 = 26
สํารวจโดยกรม อ.
Baseline ปี 58 = 45
จากการตรวจราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน HALE =
66 ปี
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Proxy Indicator
13.2)
ร้อยละของตําบล
ที่มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว
(Long term
care) ผ่านเกณฑ์

เป้าหมายปี 60
= 50

ข้อมูลพื้นฐาน
= 74.5
(814/1067 ตําบล)

เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 50

ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

วัยสูงอายุ/สท. ข้อมูลพื้นฐาน = (-)
14 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ (60-74 ปี)
เป้าหมายปี 60 = (-)
มีฟันแท้ใช้งาน
อย่างน้อย 20 ซี่
และ 4 คู่สบ

ลํา
ดับ

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
50
สท.
50
ศอ.
1
100
สท.
n/a
ศอ.
1
50
สท.
50

ศอ.
1

ศอ.
4

ศอ.
5

50
50
50
กอส. สว.
50
50
ศอ.
ศอ.
ศอ.
3
4
5
88.86 67.33 25.61
กอส. สว.
n/a n/a
ศอ.
ศอ.
ศอ.
3
4
5
50
50
50
กอส. สว.
50
50

ศอ.
3

ศอ.
7
63.04

ศอ.
7
50

ศอ.
6
81.8

ศอ.
6
50

ศอ.
8
50

ศอ.
8
97.7

50

ไม่แจกแจงค่าเป้าหมาย ปี 60

50

50

ศอ.
9
50

ศอ.
9
100

50

ศอ.
9

ศอ.
10
50

ศอ.
10
100

50

ศอ.
10

ศอ.
11
50

ศอ.
11
58.7

50

ศอ.
11

ศอ.
12
50

ศอ.
12
71.11

50

ศอ.
12

ศอ.
13
สท.
n/a
ศอ.
13
50

-

ศอ.
13
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50
สภ.
50
ศอ.
2
40
สภ.
n/a
ศอ.
2
50
สภ.
50

ศอ.
2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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ข้อมูล Baseline จาก
National Survey ครั้ง
ที่ 7 ภาพรวม = ร้อยละ
43.3 (ผลการสํารวจ
แบ่งตามรายภาค)
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17

16

15

ลํา
ดับ

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
อนามัย
ตําบลมีชุมชนที่มี
สิ่งแวดล้อม/
ศักยภาพ ในการ
สว.
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน อย่างน้อย
ตําบลละ 1 ชุมชน
อนามัย
จังหวัดในพื้นที่
สิ่งแวดล้อม/
เศรษฐกิจพิเศษมี
กป.
ฐานข้อมูลและการ
เฝ้าระวังด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สกท./
ร้อยละของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่ KISS/Change
นําสินค้าและ
บริการ (Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช้
และดําเนินการจน
ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่กําหนด

ข้อมูลพื้นฐานปี
57-59 = มีชุมชนที่
เป็นต้นแบบด้าน
อวล. 37 ชุมชน
เป้าหมายปี 60
= 1,000 ตําบล
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายปี 60
= 10 จังหวัดใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 50

ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

-

50

1

50

1

50

50

-

50

ศอ.
4

50

1

81

ศอ.
5

50

2

88

50

-

92

50

2

105

50

-

99

ศอ.
9

50

1

79

ศอ.
10

50

-

92

ศอ.
11

50

2

90

ศอ.
12

50

-

51

ศอ.
13
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61

ศอ.
3

60

ศอ.
2

135

ศอ.
1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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ปี 59 ดําเนินการใน 7 จ.
เหลืออีก 3 จ. ที่ยังไม่
ดําเนินการ คือ เชียงราย
(เขต 1) ตราด (เขต 6)
นครพนม (เขต 8)
อย่างน้อยร้อยละ 50
ของภาคีเครือข่าย
(Setting) ที่นํา 10
Product Champion
ไปใช้

หมายเหตุ
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20

19

18

ลํา
ดับ

Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ฯ
หน่วยงาน
และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
สกท./
ร้อยละความพึง
KISS/Change
พอใจของภาคี
เครือข่ายภาครัฐที่
นําสินค้าและ
บริการ (Product
Champion) ของ
กรมอนามัยไปใช้
สกท./
จํานวนงานวิจัย
ผลงานวิชาการ และ KISS/Change
นวัตกรรมที่ถูก
นําไปใช้ประโยชน์
สอดคล้องกับ
นโยบาย (กระทรวง)
และกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
(เขตสุขภาพ)
กพร./กผ./
การผ่านเกณฑ์
สบป.
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)

ข้อมูลพื้นฐาน = (-)

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายปี 60
= อย่างน้อย 4 เรื่อง

ข้อมูลพื้นฐาน
เป้าหมายปี 60
= ร้อยละ 75

ข้อมูลพื้นฐานและ
เป้าหมายปี 60

1
กจ.
1
สพด.
1

1
สล.
1
กอส.
1

1
กค.
1
สอส.
1

ศอ.3

75

ศอ.
3

1
กผ.
1
สว.
1

ศอ.4

75

ศอ.
4

1
กตส.
1
กป.
1

ศอ.5

75

ศอ.
5

1
กพร.
1
สอน.
1

ศอ.6

75

1
สรป.
1
ศก.
1

ศอ.7

75

1
สจร.
1
ศปก.
1

ศอ.8

75

1
สตส.
1

ศอ.9

75

ศอ.
9

ศอ.
10
1
สส.
1

75

ศอ.
10

ศอ.
11
1
สท.
1

75

ศอ.
11

ศอ.
12
1
สภ.
1

75

ศอ.
12

หมายเหตุ

236

กระจายค่าเป้าหมาย
ศอ.13 หน่วยงานสังกัดกรม
อนามัย หน่วยงานละ 1
เรื่อง นําเสนอ Cluster
1
สอพ. เพื่อ Screen & Select
และ Approved
1

75

ศอ.
13
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ศอ.2

75

75

ศอ.1

ศอ.
2

ศอ.
1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ยุทธศาสตร์ฯ
ลํา
หน่วยงาน
เป้าหมายปี 60
ดับ และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
Proxy Indicator
เป้าหมาย ปี 60
20.1) ระดับ
ความสําเร็จของ
พัฒนาตัวเองเป็น
HPO ด้วย
กระบวนการ
ทํางานตามระดับ
ความสําเร็จของ
PMQA, DOH
Change,
แผนปฏิบัติการ
และประเด็น
เน้นหนัก ใน
บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานกรม
อนามัย
ศอ.
1

ศอ.
3

ศอ.
5

ศอ.
9

ศอ.
10

ศอ.
11

แจกแจงให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม Template ที่กรมอนามัยกําหนด

ศอ.
4

ศอ.
12

ศอ.
13

กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศอ.
2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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Cluster/กลุ่ม
ตัวชี้วัดตามแผน
สนับสนุน และ
ยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลพื้นฐานและ
ลํา
หน่วยงาน
เป้าหมายปี 60
ดับ และตัวชี้วัดที่จะ
รับผิดชอบ
แจกแจง
หลัก
HR/กจ.
ข้อมูลพื้นฐาน
21 คะแนนการ
ประเมินระดับ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ตามระบบ ITA
โดย ปปท.
Proxy Indicator
เป้าหมาย ปี 60
21.1) ระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
หน่วยงาน เฉพาะ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
(Evidence Based
Integrity and
Transparency
Assessment:
EBIT)
ศอ.
1

ศอ.
3

ศอ.
5

ศอ.
9

ศอ.
10

ศอ.
11

แจกแจงให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตาม Template ที่กรมอนามัยกําหนด

ศอ.
4

ศอ.
12

ศอ.
13

กองแผนงาน กรมอนามัย |ภาคผนวก ข
การแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศอ.
2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศอ.
ศอ.
ศอ.
6
7
8
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