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กลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย
1 อัตรำส่วนกำรตำยมำรดำไทยต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 3
2 อัตรำส่วนทำรกแรกเกิดไร้ชีพ (Still birth) 5
3 อัตรำกำรตำยทำรกแรกเกิดอำยุน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 28 วัน (late neonatal mortality) 7
4 อัตรำตำยทำรกปริก ำเนิด (Perinatal Mortality Rate : PMR) 8
5 อัตรำตำยทำรกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 10
6 อัตรำตำยทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี (infant mortality rate) 11
7 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ได้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำร 12-15
8 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ทีไ่ด้รับกำรคัดกรองพัฒนำกำรพบสงสัยล่ำช้ำ
9 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี ทีม่ีพัฒนำกำรสงสัยล่ำช้ำได้รับกำรติดตำม
10 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ปีทีม่ีพัฒนำกำรสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน
11 ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยำเม็ดเสริมไอโอดีน ธำตุเหล็ก และกรดโฟลิก 16
12 ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์มีภำวะโลหิตจำง 18
13 ร้อยละของเด็กอำยุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยำน้ ำเสริมธำตุเหล็ก 20
14 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 22-24
15 ส่วนสูงเฉล่ียทีอ่ำยุ 5 ปี
16 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มีภำวะเต้ีย 25
17 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มีภำวะผอม 28
18 ร้อยละของเด็กอำยุ 0-5 ปี มีภำวะอ้วน 30
19 ร้อยละเด็กอำยุ 18 เดือน ปรำศจำกฟันผุ 32
20 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับกำรฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 33
21 ร้อยละของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำรกลำงวัน 34
22 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำรกลำงวัน 35
23 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ ำอัดลม น้ ำหวำนและขนมกรุบกรอบ (ทีม่ีส่วนประกอบน้ ำตำลเกิน

 5%)
36

24 ร้อยละเด็กอำยุ 3 ปี ปรำศจำกฟันผุ 37
25 ร้อยละของเด็กอำยุ 3 ปีช่องปำกสะอำด 38
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รายละเอียดตวัชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามยั
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กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
26 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับกำรตรวจคัดกรองสำยตำ 40
27 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสำยตำผิดปกติ 42
28 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสำยตำผิดปกติได้รับกำรส่งต่อเพือ่แก้ไข/ช่วยเหลือ 44
29 ส่วนสูงเฉล่ียของเด็กอำยุ 12 ปี 46-48
30 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
31 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี มีภำวะเร่ิมอ้วนและอ้วน
32 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี มีภำวะผอม
33 ร้อยละของเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี มีภำวะเต้ีย
34 ร้อยละของเด็กอำยุ 6 - 14 ปี ได้รับยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก 49
35 ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับกำรตรวจช่องปำก 51
36 ร้อยละของเด็กอำยุ 12 ปีปรำศจำกฟันผุ 52
37 ร้อยละเด็กอำยุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 53
38 ร้อยละของเด็กอำยุ 12 ปี แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 54
39 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 10-14 ปี (adjusted) 55
40 อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี (adjusted) 57
41 ร้อยละกำรต้ังครรภ์ซ้ ำในหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี 60
42 ร้อยละของหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี ทีไ่ด้รับบริกำรคุมก ำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern 

methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
62

43 ร้อยละของหญิงอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งทีคุ่มก ำเนิดได้รับกำรคุมก ำเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถำวร (ยำฝังคุมก ำเนิด/ห่วงอนำมัย)

64

44 ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
และรับรองโรงพยำบำลตำมมำตรฐำนบริกำรสุขภำพทีเ่ป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน 
(Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณำกำร

66

45 ร้อยละของอ ำเภอทีผ่่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์อ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธุ์ 67
46 ร้อยละของวัยรุ่นอำยุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 68

กลุ่มวัยท างาน
47 กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของวัยท ำงำนตอนต้น อำยุ 15-29 ปี 71
48 กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของวัยท ำงำนตอนกลำง อำยุ 30-44 ปี 74

(ร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ 30-44 ปี มีค่ำดัชนีมวลกำยปกติ)
49 กำรเฝ้ำระวังภำวะโภชนำกำรของประชำชนวัยท ำงำนตอนปลำยอำยุ 45-59 ปี 76
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50 ร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนอำยุ 18-59 ปี มีค่ำดัชนีมวลกำยปกติ 78
51 ประชำกรไทยอำยุต้ังแต่ 18-59 ปี มีกิจกรรมทำงกำยเพียงพอต่อสุขภำพ 80
52 ร้อยละวัยท ำงำนมีพฤติกรรมสุขภำพทีพ่ึงประสงค์ 82

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
53 ร้อยละของผู้สูงอำยุมีฟันแท้ใช้งำนได้อย่ำงน้อย 20 ซ่ีหรือ 4 คู่สบ 85
54 ร้อยละของผู้สูงอำยุ มีพฤติกรรมกำรแปรงฟันแท้ก่อนนอน 87
55 ร้อยละของผู้สูงอำยุมีพฤติกรรมสุขภำพทีพ่ึงประสงค์ 88
56 อัตรำกำรฆำ่ตัวตำยส ำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ 91

กลุ่มอนามยัสิ่งแวดล้อม
57 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ส่ียงโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี 

ทีม่ีกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดกำรส่ิงปฏิกูล
95

58 ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยำบำลภำครัฐและเอกชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร

97

59 ร้อยละของน้ ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่ำงๆ ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์คุณภำพน้ ำบริโภค 
กรมอนำมัย

100

60 กำรเฝ้ำระวังปริมำณฝุ่นละอองขนำดเล็ก(PM2.5)และอัตรำป่วยด้วยโรคทีเ่กี่ยวกับมลพิษทำง
อำกำศ

103

61 กำรเฝ้ำระวังระดับอุณหภูมิสูงสุด และอัตรำป่วยด้วยโรคทีเ่กี่ยวกับควำมร้อน 106

• ภาคผนวก 108
· กำรวิเครำะห์ประเด็นกำรเฝ้ำระวังด้ำนส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยส่ิงแวดล้อม
· ส ำเนำค ำส่ัง



 
A รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

คำนำ 
 

กรมอนามัย ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที ่อภิบาลระบบสุขภาพ 
ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นถึง 
การทำงานให้เท่าทันสถานการณ์และปัญหาสุขภาพที ่เปลี ่ยนแปลงไป การอภิบาลระบบสุขภาพที ่มี
ประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับการสนับสนุนภายใต้แนวคิด “การมีกลไกการจัดการความรู้ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ” สำหรับระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม 
ที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกรมอนามัยประกอบด้วย 5 กลุ ่มวัย และอนามัยสิ ่งแวดล้อม ได้แก่  
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ คือ 1)ทราบปัจจัยการป้องกัน (Protective Factors) 2) ทราบกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ (Promoting Intervention) 3) ทราบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค (Risk Factors) แล้ว
นำไปสู่การแก้ไข 4) ผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcomes) จากการเฝ้าระวัง นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ
ได้ทันต่อเหตุการณ์ และ 5) ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต (Life Impact) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
ข้อมูลข่าวสารและผลผลิตจากการเฝ้าระวังฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ ่มระบบเฝ้าระวังฯ  
ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กำหนดบทบาทให้กองแผนงาน กรมอนามัย รับหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ประสานงานหลักในการบูรณาการกิจกรรมและดูแลระบบเฝ้าระวังฯ ในภาพรวมระดับกรม ร่วมกับสำนัก/
กองวิชาการส่วนกลาง ให้สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังและดูแลระบบได้อย่างใกล้ชิดมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายสำคัญประการหนึ่ง คือ การเฝ้าระวังปัจจัยต่างๆ ที่มีผล 

ต่อสุขภาพและการประเมินโครงการ/มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพที่เรา
ต้องการวัดอย่างไร ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังทั้งสถานะสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ทั้งนี้ให้พิจารณาการได้มาซึ่งข้อมูล ระดับของข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนดำเนินการ  
โดยไม่จำเป็นต้องจำกัดว่าจะมีจำนวนตัวชี้วัดเท่าใด แต่ให้พิจารณาในส่วนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพ่ือ
สามารถกำหนดมาตรการและกิจกรรมสำคัญในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย  ได้รวมรวบตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ  
ปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ ้น 61 ตัวชี้วัด และ 15 ตัวชี้วัด ที่อยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนารายละเอียดตัวชี้วัด  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสำหรับให้นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนำไป 
ใช ้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย  
ตามแผนงานสำคัญ และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับกรมอนามัยต่อไป  

 
                                                                                                                                                           
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 

                                                               การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
              เมษายน 2562 



 
B รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

 

สรุปตัวช้ีวัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ลำดับ รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง ความถี่ Cluster ผู้รับผิดชอบ 

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ทุกเดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
2 อัตราส่วนทารกแรกเกดิไร้ชีพ (Still birth) ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

3 อัตราการตายทารกแรกเกดิอายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (late neonatal mortality) ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
4 อัตราตายทารกปริกำเนิด (Perinatal Mortality Rate : PMR) ทุก 6 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
5 อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

6 อัตราตายทารกอายตุ่ำกว่า 1 ปี (infant mortality rate) ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

8 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยลา่ช้า ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ท่ีมีพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการตดิตาม ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
10 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน  ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

11 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตเุหล็ก และกรดโฟลิก ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 
12 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ทุก 6 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 

13 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 

15 ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 
16 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 
17 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 

18 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน ทุก 3 เดือน สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักโภชนาการ 
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19 ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน ปราศจากฟันผุ ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 
20 ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏบิัติ  ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 

21 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกจิกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวนั  ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 
22 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 
23 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม น้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ทีม่ีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน 5%) ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 

24 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผ ุ ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 
25 ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีช่องปากสะอาด ทุก 1 ปี สตรีและเด็กปฐมวัย สำนักทันตสาธารณสุข 

26 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รบัการตรวจคัดกรองสายตา  ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
27 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกต ิ ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
28 ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผดิปกตไิดร้ับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 

29 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 
30 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 

31 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 
32 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 

33 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 
34 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 
35 ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ทุก 1 ปี วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักทันตสาธารณสุข 

36 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ ทุก 1 ปี วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักทันตสาธารณสุข 
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37 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไมม่ีผ ุ ทุก 1 ปี วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักทันตสาธารณสุข 
38 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน ทุก 1 ปี วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักทันตสาธารณสุข 

39 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted) ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์
40 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted) ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์
41 ร้อยละการตั้งครรภซ์้ำในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์
42 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคมุกำเนิดด้วยวิธสีมัยใหม่ (Modern methods) หลังคลอด

หรือหลังแท้ง 
ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

43 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดไดร้ับการคมุกำเนดิด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยา
ฝังคุมกำเนดิ/ห่วงอนามัย) 

ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

44 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรอง
โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมติรสำหรบัวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health 
Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 

ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

45 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ทุก 3 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

46 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ทุก 6 เดือน วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักโภชนาการ 
47 การเฝา้ระวังภาวะโภชนาการของวัยทำงานตอนต้น อายุ 15-29 ปี ทุก 1 ปี วัยทำงาน สำนักโภชนาการ 
48 การเฝา้ระวังภาวะโภชนาการของวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี  (ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 

30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ) 
ทุก 1 ปี วัยทำงาน สำนักโภชนาการ 

49 การเฝา้ระวังภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานตอนปลายอายุ 45-59 ป ี ทุก 1 ปี วัยทำงาน สำนักโภชนาการ 

50 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ทุก 1 ปี วัยทำงาน สำนักโภชนาการ 
51 ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ ทุก 3 เดือน วัยทำงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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52 ร้อยละวยัทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์ ทุก 1 ปี วัยทำงาน สำนักทันตสาธารณสุข 
53 ร้อยละของผูสู้งอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ทุก 1 ปี วัยผู้สูงอาย ุ สำนักทันตสาธารณสุข 
54 ร้อยละของผูสู้งอายุ มีพฤติกรรมการแปรงฟันแท้ก่อนนอน ทุก 1 ปี วัยผู้สูงอาย ุ สำนักทันตสาธารณสุข 

55 ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีพึงประสงค ์ ทุก 6 และ 12 เดือน วัยผู้สูงอาย ุ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ
56 อัตราการฆ่าตัวตายสำเรจ็ในกลุ่มวยัผู้สูงอาย ุ ทุก 1 ปี วัยผู้สูงอาย ุ สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ

57 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ที่มีการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกลู 

ทุก 6 และ 12 เดือน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

58 ร้อยละของมลูฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทุก 6 และ 12 เดือน อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

59 ร้อยละของน้ำบรโิภคครัวเรือนประเภทต่างๆ ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค  
กรมอนามัย 

ทุก 1 ปี อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

60 การเฝา้ระวังปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และอัตราป่วยด้วยโรคที่เกีย่วกับมลพิษทางอากาศ ทุก 1 ปี อนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
61 การเฝา้ระวังระดับอุณหภมูิสูงสดุ และอัตราป่วยด้วยโรคทีเ่กี่ยวกับความร้อน ทุก 1 ปี อนามัยสิ่งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

          รอการศึกษาพัฒนา Template (รายละเอียดตัวชี้วัดยังไม่สมบูรณ์) 
62 ร้อยละความครอบคลุมการคดักรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกแรกเกดิที่ขาดออกซิเจน   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
63 ร้อยละเด็กสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

64 ร้อยละการตดิตามเด็กทีส่งสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
65 ร้อยละความครอบคลุมการคดักรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกน้ำหนกัน้อยกว่า 2500 กรัม   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

66 ร้อยละเด็กสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
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สรุปตัวช้ีวัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

          รอการศึกษาพัฒนา Template (รายละเอียดตัวชี้วัดยังไม่สมบูรณ์) 
67 ร้อยละการตดิตามเด็กทีส่งสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
68 ร้อยละความครอบคลุมการคดักรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ
69 ร้อยละเด็กสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี   สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

70 ร้อยละการตดิตามเด็กทีส่งสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุนอ้ยกว่า 
20 ปี 

  สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

71 ร้อยละความครอบคลุมการคดักรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพือ่เลี้ยงดู
เด็กแรกเกดิ 

  สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

72 ร้อยละเด็กสงสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด 

  สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

73 ร้อยละการตดิตามเด็กทีส่งสัยล่าช้าจากการคัดกรองพัฒนาการเด็กกลุ่มทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อเลีย้งดูเด็กแรกเกิด 

  สตรีและเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาต ิ

74 ร้อยละวยัรุ่นท่ีเคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับช้ัน ม.5 หรือ ปวช. ปีท่ี 2)   วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

75 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมเีพศสัมพันธ์ครั้งแรก   วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์
76 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมเีพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด   วัยเรียนและวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์
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รายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวัง 

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กรมอนามัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสรมิสุขภาพประชากร 5 กลุม่วัย  
2. ส่งเสรมิการเกดิและเติบโตคณุภาพ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกดิรอด แมป่ลอดภัย 

ตัวชี้วัดหลัก 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

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

เกณฑ์เป้าหมาย  ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

คำนิยาม การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ภายใน 
42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือ
ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรือการดูแลรักษาขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่
ไม่ใช่จากอุบัติเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
การเย่ียมเสริมพลัง  เป็นการเสริมพลังใจพลังความคิดให้ผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ ตลอดจนภาคี
เครือข่าย ให้ใช้ศักยภาพของตัวเองและทีมงานอย่างเต็มกำลังในการดำเนินงานพัฒนาระบบ
บริการอนามัยแม่และเด็กให้ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องตามบริบท  เช่น การเสริมพลังในการ
นิเทศติดตาม การไปเยี่ยมหน้างาน  การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กเพื่อการพัฒนา 

วัตถุประสงค ์ 1. พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ 

2. เฝ้าระวังหญิงช่วงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดเพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์
และการคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. โรงพยาบาลที่เกดิกรณีแม่ตายรายงาน สสจ.ภายใน24 ช่ัวโมง  สสจ.รายงานศูนย์อนามัย

ภายใน  
   7 วัน 
2. รายงานสืบสวนการตาย (CE) จาก สสจ.ไปยังศูนย์อนามัยและกรมอนามัยภายใน 30 วัน   
3. รายงานผลการ Conference maternal death case 

แหล่งข้อมลู หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ
ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด (นับตามจังหวัดที่ตาย) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลเด็กเกดิจากทะเบียนราษฎร์) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100,000 

การรายงานข้อมูล ทุกเดือน 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 2561 

สำนัก
ส่งเสริม
สุขภาพ กรม
อนามัย 

อัตราส่วน
การตาย
มารดาต่อ

การเกิดมีชีพ 
100,000 

คน 

24.23 24.26 23.75 17.1 

 

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

   ไม่เกิน 17 
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 

วิธีการประเมินผล  กรมอนามัย นำข้อมลูจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบและประมวลผล ในการหาสัดส่วน
การตายและสาเหตุการตาย 

เอกสารสนับสนุน  1. แบบรายงานการตายมารดา CE, แบบรายงาน ก1, แบบสอบสวนการตายมารดา (อื่นๆถ้ามี) 
2. มาตรฐานบริการอนามยัแม่และเด็กคณุภาพ (Safe Mother hood and Baby  Friendly  

hospital ) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ  
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์              นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4435  
    Email : pimolphantang@gmail.com 
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กรมอนามัย กรมการแพทย์  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางวรรณชนก ลิม้จำรญู                 นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 
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ตัวชี้วัด 2. อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still birth)   
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต) 

คำนิยาม หมายถึง ทารกที่คลอด และมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับ
หรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด  ( ไม่มีการลงทะเบียน
ทารกตาย) กล่าวคือทารกเมื่อคลอดแล้วไม่มีอาการแสดงของการมีชีวิต ได้แก่ ไม่มีการ
หายใจเอง ไม่มีการเต้นของหัวใจ และไม่มีการเคลือ่นไหว อาจรวมถึงทารกท่ีคลอดออกมาถึง
ตายทันทีด้วย  

เกณฑ์เป้าหมาย  
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ทารกที่คลอด และมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนักเท่ากับหรือ

มากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  

2. สถานบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน
โครงสร้าง 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมูล 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์

อนามัยที่ 1 – 13/ ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการทารกที่คลอดและมีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 28 สัปดาห์หรือน้ำหนัก

เท่ากับหรือมากกว่า 1,000 กรัม และไม่มีสัญญานชีพ ในช่วงเวลาที่กำหนด  (ICD10 P95, 
Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.7) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ( ทั ้งเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ รวมกัน) 
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม แฟ้ม labor  

สูตรการคำนวณ (A / B ) x 1000 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
วิธีการรายงาน / ความถี่
ในการรายงาน 

ทุก 1 ปี 

หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผ ู ้ ป ระสานงานจ ัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1. พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์              นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4435  
    Email : pimolphantang@gmail.com 
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล หน่วยบริการสาธารณสุข /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ศูนย์อนามัย 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส ่ ว น ก ล า ง  /  ชื่ อ
ผู ้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส ่ ว น ภ ู ม ิ ภ า ค  /  ชื่ อ
ผู ้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ก า ร น ำ ข ้ อ ม ู ล ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

พัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
คุณภาพ  (Safe Mother hood and Baby  Friendly  hospital) 

การเผยแพร่ข้อมูล ไม่มีการเผยแพร่ 
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางวรรณชนก ลิม้จำรญู                 นักวิชาการสาธารณสุข 
สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

หมายเหตุ (ออกรายงานเพิ่มเตมิเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมลูกลางงานอนามัยแม่และเด็ก :  
กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก) 
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ตัวชี้วัด 3. อัตราการตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (late neonatal mortality)  

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต) 

คำนิยาม ทารกแรกเกิดตายภายใน 28 วัน  หมายถึง การตายในช่วงหลังของทารกแรกเกิด 
 (อังกฤษ: late neonatal mortality) นับการตายที่เกิดหลังเจด็วันแต่ไมเ่กิน 28 วัน  

เกณฑ์เป้าหมาย - 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรทารกไทยอายุ 0 - 28 วัน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  
2. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
3. สถานบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 

43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   

2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์อนามัย
ที่ 1 – 13/ ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนทารกแรกเกดิที่ตายภายใน 28 วัน ในโรงพยาบาลในสังกัด สป. 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดยีวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 
การออกรายงาน HDC ออกรายงาน 12 เดือน    
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี  
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
จัดทำรายงานตัวชี้วัด 

Service plan กรมการแพทย์  

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ส่วนกลาง) 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็ก 

1. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com  
2. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
   สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
   E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

หมายเหตุ ***(ออกรายงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางงานอนามัยแม่และเด็ก : กลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก) 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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ตัวชี้วัด 4. อัตราตายทารกปริกำเนิด (Perinatal Mortality Rate : PMR) 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต) 

คำนิยาม การตายปริกำเนิด (Perinatal Martality Rate : PMR)  หมายถึง 
การเสียชีวิตของตัวอ่อนหรือทารกแรกเกิดในช่วงของการคลอด ก่อนการคลอด  และหลัง
การคลอด หรือทารกน้ำหนักอย่างน้อย 1,000 กรัม (หรือไม่ทราบน้ำหนักให้ใช้อายุครรภ์
ครบ 28 สัปดาห์ หรือมากกว่า หรือความยาวจากศรีษะถึงส้นเท้า 35 เซนติเมตรหรือ
มากกว่า บวก จำนวนการตายทารกเกิดมีชีพท่ีตายก่อนอายุครบ 7 วัน 
อัตราตายทารกปริกำเนิด  หมายถึง จำนวนของทารกตายคลอด และการตายของทารก
ภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด ต่อจำนวน 1,000 การเกิดมีชีพ (องค์การอนามัยโลก) 

เกณฑ์เป้าหมาย - 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย - ทารกตายคลอด  

- ทารกตายภายในสัปดาห์แรกหลงัคลอด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  

2. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
3. สถานบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน

โครงสร้าง 43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   

2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์
อนามัยที่ 1 – 13/ ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนของทารกตายคลอด และการตายของทารกภายในสัปดาห์แรกหลังคลอด   
(ตายคลอด ICD10 P95, Z37.1, Z37.3, Z37.4, Z37.7)  + ทารกตายใน 7 วัน  

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน ( ทั้งเกิดมีชีพและเกิดไร้ชีพ รวมกัน) 
ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม แฟ้ม labor 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 
การออกรายงาน HDC ออกรายงาน ทุก 6 เดือน    
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน โดยกรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
จัดทำรายงานตัวชี้วัด 

1. พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์              นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4435  
    Email : pimolphantang@gmail.com 
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ส่วนกลาง) 

1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. กองแผนงาน กรมอนามัย 
3. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็ก 

1. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com  
2. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
   สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
   E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

หมายเหตุ ***(ออกรายงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางงานอนามัยแม่และเด็ก : กลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก) 
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ตัวชี้วัด 5. อัตราตายทารกระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต) 

คำนิยาม การตายในระยะต้นของทารกแรกเก ิด (Early Neonatal Mortality Rate : ENMR) 
หมายถึง การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่เกิดออกมามีชีวิตแล้ว แต่เสียชีวิตภายในเจ็ดวัน
หลังจากเกิด 

เกณฑ์เป้าหมาย - 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกแรกเกิดทีเ่กิดออกมามีชีวิตแล้ว แต่เสียชีวิตภายในเจ็ดวันหลังจากเกิด 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  
2. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
3. สถานบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานโครงสร้าง 

43 แฟ้ม 
แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   

2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์อนามัย
ที่ 1 – 13/ ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการตายทารกเกดิมีชีพท่ีตายก่อนอายุครบ 7 วัน ในช่วงเวลาที่กำหนด  ? 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกเกิดมีชีพท้ังหมดในช่วงเวลาเดียวกัน   ( แฟ้ม labor  เด็กเกิดมีชีพ) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 
การออกรายงาน HDC ออกรายงาน รายไตรมาส    
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี โดยกรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
จัดทำรายงานตัวชี้วัด 

1. พญ.พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์              นายแพทย์เช่ียวชาญ 
    สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4435  
    Email : pimolphantang@gmail.com 
2. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ส่วนกลาง) 

1. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
2. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็ก 

1. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com  
2. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
   สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
   E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

หมายเหตุ ***(ออกรายงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางงานอนามัยแม่และเด็ก : กลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก) 
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ตัวชี้วัด 6. อัตราตายทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี (infant mortality rate) 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 
 Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต) 

คำนิยาม อัตราตายทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี (infant mortality rate) หมายถึง จำนวนทารกเกิดมี
ชีพตายก่อนอายุครบ 1 ปี  ต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย - 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทารกเกิดมีชีพตายก่อนอายุครบ 1 ป ี

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย  
2. รายงานการตาย สนย. (Web รายงานการตาย สนย.) 
3. สถานบริการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมหลักของสถานบริการ ส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน

โครงสร้าง43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู 1. ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์   
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์

อนามัยที่ 1 – 13/ ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนทารกเกิดมีชีพตายก่อนอายุครบ 1 ปี  ในช่วงเวลาที่กำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนทารกเกิดมีชีพท้ังหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) x 1000 
การออกรายงาน HDC ออกรายงาน รายไตรมาส    
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี โดยกรมอนามัย 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
จัดทำรายงานตัวชี้วัด 

Service plan  กรมการแพทย ์
อยู่ในHDC : Service plan สาขาแม่และเด็ก 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล
(ส่วนกลาง) 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
แม่และเด็ก 

1. นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
    สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย     โทร 0 2590 4425 
    E-mail : noi_55@hotmail.com  
2. นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
   สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย      โทร 0 2590 4438 
   E-mail : loogjun.ph@hotmail.com 

หมายเหตุ ***(ออกรายงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลกลางงานอนามัยแม่และเด็ก : กลุ่ม
อนามัยแม่และเด็ก) 
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ตัวชี้วัด  7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ  
8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 
9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 
10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน(เพ่ิมเติม ปี 62) 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)  
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30 และ
42 เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคดักรองโดยเป็นเด็กในพ้ืนท่ี (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ตัวอยู่จริงและ Type3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบา้นอยู่นอกเขต) 
พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ไดร้ับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั(DSPM)และ ผลการตรวจคดักรองพัฒนาการตามอายุของเด็กใน
การประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ท้ังเด็กท่ีต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กท่ีสงสยัล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 เด็กท่ี
พัฒนาการล่าช้า/ความผดิปกติอยา่งชัดเจน) 
พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
ตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ดา้น เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวยั 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัด
กรองพัฒนาการครั้งที่ 2 
พัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน หมายถึง เด็กท่ีได้รับการตรวจคัดกรอง
พัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไมค่รบ 5 ด้าน เฉพาะกลุม่ที่
แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมา
ประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งท่ี 2 มีผลการผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน (1B260) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคดักรองพัฒนาการ 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
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เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Type1 มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเดก็ บันทึกใน
โปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS HosXP PCU เป็นตน้ และส่งออกข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = เด็กไทยอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ทุกคนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ (Type1 มี
ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและType3 ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด 

รายการข้อมูล 3 C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้า(ตรวจครั้งแรก) ท่ีต้อง
แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261)  

รายการข้อมูล 4 D = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้า(ตรวจครั้งแรก) 

ส่งต่อทันที(1B262 เด็กท่ีพัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอยา่งชัดเจน) 
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รายการข้อมูล 5 E = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้งเด็ก
ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 

รายการข้อมูล 6 F = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลา่ช้า(ตรวจครั้งแรก)ทั้งเด็ก
ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (1B261) แล้วติดตาม
กลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2 มีผลการผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน 
(1B260) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบัการคัดกรองพัฒนาการ 

     =   𝐁
𝐀
× 𝟏𝟎𝟎 

2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 

    =   𝐂+𝐃
𝐁
× 𝟏𝟎𝟎 

3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการตดิตาม 

    =   𝐄
𝐂
× 𝟏𝟎𝟎 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยัหลังกระตุ้นภายใน 30 วัน 

    =   𝐅
𝐂
× 𝟏𝟎𝟎 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน 

ใช้ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 
ทุก 3 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ    โทร 0 2588 3088 ตอ่ 3131 

นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์              โทร 0 2588 3088 ต่อ 3211 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC SERVICE 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การเผยแพร่ข้อมูล -การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 

-การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย 

-รายงานข้อมูลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะที่ 1 

-การประชุมวิชาการอื่นๆ ด้านเด็กปฐมวัย 
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ตัวชี้วัด 11. ร้อยละหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้รับยาเมด็เสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก กินวันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด 
- ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก หมายถึง ยาเมด็ทีม่ีไอโอดีนเป็น
ส่วนประกอบ ปรมิาณ 150 – 200 ไมโครกรัมต่อเม็ด ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ 60 
มิลลิกรัมต่อเม็ด และกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมต่อเม็ด  
- จำนวนของหญิงตั้งครรภ์ หมายถึง จำนวนท่ีหญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นคนไทยท่ีมารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสขุ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์เชื่อมกับการไดร้ับยาเสริมไอโอดีน (แฟ้ม 
ANC และ DRUG_IPD ใน HDC SERVICE) 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสรมิไอโอดีนที่มารบับริการฝากครรภ์ ณ สถานบริการ
สาธารณสุข (คนต่อสถานบริการ) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ สถานบริการสาธารณสุข (คนต่อสถาน
บริการ) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 = ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ทุก 3 เดือน  (ไม่นับคนซ้ำต่อสถานบริการ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ ์

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ตัวชี้วัด 12. ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์มีภาวะโลหิตจาง 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ภาวะโลหิตจาง หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮีมาโตคริต น้อยกว่า 33% หรือค่าฮีโมโกลบิน 
น้อยกว่า 11 กรัม ต่อเดซิลิตร 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 18 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

หญิงตั้งครรภ์คนไทยท่ีมารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รพ.สต. และ pcu ของโรงพยาบาลนำข้อมูลผลการตรวจภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์บันทึก
ในโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  เพื่อส่งต่อให้ สสอ. และ สสจ. 
รวบรวมส่ง สนย. สูร่ะบบรายงาน 43 แฟ้ม 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลจากแฟ้ม ANC 
เชื่อมกับค่าตรวจ HCT. ของแฟ้ม LABFU ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม) 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮมีาโตคริต น้อยกว่า 33% จากการฝากครรภ์ครั้งแรก (อายุ
ครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์)  
A2 = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าฮมีาโตคริต น้อยกว่า 33% จากการฝากครรภ์ครั้งท่ีสอง (อายุ
ครรภ์ 30-32 สัปดาห์) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทีม่าฝากครรภค์รั้งแรก (อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์) และได้รับ
การตรวจฮีมาโตคริต 
B2 = จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทีม่าฝากครรภค์รั้งท่ีสอง (อายุครรภ์ 30-32 สัปดาห์) และไดร้ับการ
ตรวจฮีมาโตครติ 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ทีม่าฝากครรภ์ครั้งแรก (อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์) มีภาวะ
โลหิตจาง = (A1/B1) X 100  
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ทีม่าฝากครรภ์ครั้งที่สอง (อายุครรภ์ 30-32 สัปดาห์) มีภาวะโลหติ
จาง = (A2/B2) X 100 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ทุก 6 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329                 โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
นางสาวอารียา  กรดุเงิน 
โทร 0 2590 4334                 โทรสาร 0 2590 4339 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การไดร้ับธาตเุหล็กในหญิงตั้งครรภ ์
เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็ก 
ลดลง และลดอัตราตายในหญิงตั้งครรภ ์

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ตัวชี้วัด 13. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่มีส่วนประกอบธาตุเหล็ก ของ elemental iron 12.5 
มิลลิกรัมสำหรบัเด็กอายุ 6 เดือน–2 ปี และ 25 มิลลิกรมั สำหรับเดก็อายุ 2 ปีข้ึนไป–5 ปี 
เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน  ถึง 59 เดือน ทุกราย 
(ไม่นับคนซ้ำ หากมีซ้ำให้นับครั้งแรกของการมารับบริการของไตรมาสนั้นๆ) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เด็กท่ีมารบับริการวัคซีน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี เชื่อมกับการไดร้ับยาน้ำเสรมิธาตุเหล็ก (แฟ้ม 
EPI และ DRUG_IPD ในระบบรายงาน 43 แฟ้ม) 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A =จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีท่ีได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
รายการข้อมูล 2 B =จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปีท้ังหมดที่มารับบริการวัคซีน 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน ทุก 3 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329                 โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
นางสาวอารียา  กรดุเงิน 
โทร 0 2590 4334                 โทรสาร 0 2590 4339 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 
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การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การไดร้ับธาตเุหล็กในเด็กปฐมวัย 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมภีาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ลดลง และมีพัฒนาการสมวัย 

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

เดือน, 2 ปี และ 4 ปี) 
2. จ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็กให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการ

ควบคุมและป้องกันโลหติจางจากการขาดธาตเุหล็ก) โดยคำนวณใหก้ินสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง
จนถึงวันท่ีเด็กจะกลับมารับบริการในครั้งต่อไป 

3. บันทึกการจ่ายยาน้ำเสรมิธาตุเหล็กลงใน แฟ้ม Drugส่งออกตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ชื่อทางการค้าและรหัส
ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา19 ตัวแรก) 

EUROFER - IRON(oral liquid) 100497414002040330581606 

Ferium(oral liquid) 100497414000800830582799 

FERRO - BC(syrup) 202030120087180130581617 
202030120087180130581487 

KIDIRON(oral liquid) 100489000000810330581267 

PEDIRON(oral drop) 100489000000950130581267 

FER-IN-SOL (drops) 100489000000950730581109 

Ferrokid 100488000008634230481506 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 14. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  

15. ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

คำนิยาม เด็กอายุ 0 - 5 ป ีหมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟ
การเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ของ
องค์การอนามัยโลก)  โดยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SD ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื ่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต
น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การ
อนามัยโลก) โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี 
เต็ม ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

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

2. เพื่อให้บรรลเุป้าหมายโลก ได้แก่ Global Nutrition Targets, SDG และ The Zero  
  Hunger Challenge 

3. เพื่อให้เด็กมีระดับเชาวน์ปญัญาด ี
4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานในวัยผู้ใหญ ่
5. เพื่อสร้างภมูิต้านทานโรค สุขภาพแข็งแรง 
6. เพื่อลดความเสีย่งต่อการเกดิภาวะอ้วนและโรคไมต่ิดต่อเรื้อรังในวัยทำงาน 

  และผูสู้งอาย ุ
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อม ูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูล
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การสำรวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

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

A2 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดสว่นสูง  
A3 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูง 



 

23 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
B2 = จำนวนประชากรชายอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด  
B3 = จำนวนประชากรหญิงอายุ 5 ปีท่ีได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน    = (A1 × 100) / B1 
ส่วนสูงเฉลี่ยชายท่ีอายุ 5 ปี            = (A2 / B2) 
ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงที่อายุ 5 ปี           = (A3 / B3) 

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 
 

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

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

ประมวลผลทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน 1. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการสำคัญและชุดกิจกรรมพืน้ฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

เด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน 

ส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ป ี

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

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

46.3* ร้อยละ 47.5 49.8 50.69 
ชาย = 111** 
หญิง = 109** 

เซนติเมตร 
เซนติเมตร 

ชาย 109.7 ซม.  
หญิง 109.1 
ซม. 

ชาย 109.6 ซม. 
หญิง 108.9 
ซม. 

ชาย 110 ซม. 
หญิง 109.4 
ซม. 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกุล  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านโภชนาการ) 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339   
E-mail : nutwan65@gmail.com 

2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักโภชนาการชำนาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

3. นางสาววราภรณ์ จติอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
4. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ  นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

   สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

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

2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
 3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ  นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 16. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะเต้ีย   
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

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

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

- เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มภีาวะเตี้ย 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด ็กบันทึกใน

โปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น  JHCIS,  HosXP PCU  เป็นต้น  และส่งออกข้อมูล
ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การสำรวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนใน
ระดับเขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กท่ีวัดความยาวหรอืส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 
 

 

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

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

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน 
 
 
 
 

1. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลนิิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสรมิเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 
4. มาตรการสำคัญและชุดกิจกรรมพืน้ฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 

  

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของเด็ก
อายุ 0-5 ปีมี
ภาวะเตี้ย 

ร้อยละ - 11.19 9.44 11.04 10.17 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านโภชนาการ) 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : nutwan65@gmail.com 

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

  3. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
  4. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ  นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
   E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
   สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

  1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักโภชนาการชำนาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

  2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
  3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ              นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 17. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะผอม     
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

คำนิยาม เด็กแรกเกิด - 5 ปี (เด็กปฐมวัย) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กน้อยกว่ามาตรฐานที่มีส่วนสูงเท่ากัน เมื่อเทียบ
เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 
(มาตรฐานการเจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่าน้อยกว่า-2 SD 

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

- เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มภีาวะผอม   
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลกั

ของสถานบริการ เช่น JHCIS,HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 43 แฟ้ม   
- การสำรวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนในระดับ
เขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กท่ีมีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กท่ีช่ังน้ำหนักและวดัความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562  

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

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

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน  
 
 
 

    1. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ 
2. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเตม็ศักยภาพ 
4. มาตรการสำคญัและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
  

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 2561 

ร้อยละของเด็กอายุ  
0-5 ปีมีภาวะผอม 

ร้อยละ - 5.66 5.4 5.84 5.41 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านโภชนาการ) 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
      E-mail : nutwan65@gmail.com 
    2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักโภชนาการชำนาญการ 

 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
  4. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ              นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
   E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
   สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักโภชนาการชำนาญการ 
 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

  2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
  3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ              นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
   E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง  
2. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโต 
    เต็มศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย / ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ตัวชี้วัด 18. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีภาวะอ้วน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

คำนิยาม เด็กแรกเกิด - 5 ปี (เด็กปฐมวัย) หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ภาวะอ้วน หมายถึง น้ำหนักของเด็กมากกว่ามาตรฐานที่มีส่วนสูงเท่ากัน เมื่อเทียบเกณฑ์
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง กับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2558 (มาตรฐานการ
เจริญเติบโต ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006) มีค่ามากกว่า+2 SD หรือภาวะเริ่มอ้วน
และภาวะอ้วนรวมกัน  

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

- เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานเพือ่แก้ปัญหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มภีาวะอ้วน   
ประชากรกลุม่เป้าหมาย เด็กอายุ 0-5 ป ี
วิธีการจัดเก็บข้อมลู - รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กบันทึกในโปรแกรมหลัก

ของสถานบริการ เช่น JHCIS,HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 
43 แฟ้ม   
- การสำรวจทุก 1  ปี โดยการสุม่ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีเป็นตัวแทนในระดับ
เขต 

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กท่ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนรวมกัน 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กท่ีช่ังน้ำหนักและวดัความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 3 เดือน   

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 

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

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

ประมวลผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน 
 
 
 

1. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกฝากครรภ ์
2. หนังสือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 
3. หนังสือคู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเตม็ศักยภาพ 
4. มาตรการสำคญัและชุดกิจกรรมพื้นฐานด้านโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 

รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน         
 
 
 

 
Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 
ร้อยละของเด็กอายุ 
0-5 ปีมีภาวะอ้วน 

ร้อยละ - 3.56 3.29 3.57 8.34 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

  1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลลิิตกลุ  รก.นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านโภชนาการ) 
      โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
      E-mail : nutwan65@gmail.com 
    2. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น   นักโภชนาการชำนาญการ 

 โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
 E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

  3. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
  4. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ              นักโภชนาการ 

โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
   E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
   สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักโภชนาการ กองแผนงาน ร่วมกับกองยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1. นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    นักโภชนาการชำนาญการ 
โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : supot.r@anamai.mail.go.th 

2. นางสาววราภรณ์ จิตอารี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 
    E-mail : waraporn.j@anamai.mail.go.th 
 3. นางสาวณัฐนิช อินทร์ขำ              นักโภชนาการ 
    โทร 0 2590 4327             โทรสาร 0 2590 4339 

 E-mail : nattanit.i@anamai.mail.go.th 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. ใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 0-5 ปี และส่งเสรมิให้เด็กเจริญเติบโตเต็ม 
    ศักยภาพ  
2. ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เดก็ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ตัวชี้วัด 19. ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผ ุ
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)  

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กอายุ 18 เดือน หมายถึง เด็กทีอ่ายุ 18 เดือนเต็มถึง 18 เดือน 30 วัน  
ฟันผุ คือ ฟันท่ีมีรูผุ (cavity) ที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือเป็นฟันผทุี่กินลึกเข้าไปใตเ้คลือบ
ฟัน มีพ้ืนหรือผนังนิ่ม 

เกณฑ์เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 18 เดือนที่มารับบริการในคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะช่องปากโดยทำการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก  
แหล่งข้อมลู คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 18 เดือนท่ีมารับบริการในคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่พบฟันผ ุ
รายการข้อมูล 2  B = จำนวนเด็กอายุ 18 เดือนท่ีมารับบริการในคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขแต่ละจังหวัด และนำเข้าข้อมูลทุก 1 ปี  ระบบเฝ้าระวังสำนักทันต
สาธารณสุขจะวิเคราะห์ weight เป็นภาพรวมรายเขต และประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการณุ  โทร 0 2590 4208  
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง       โทร 0 2590 4475 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังการเกดิโรคฟันผุในเดก็อายุ 18 เดือน และวางแผนส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 20. ร้อยละของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หมายถึง ฝึกทักษะในการสอนแปรงฟันโดยลงมือปฏิบัติกับเด็ก
โดยได้รับคำแนะนำในการจับที่ถูกวิธี 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ปกครองเด็ก 0-2 ป ี

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปีท่ีมารับบริการในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ

ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัต ิ
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปีท่ีมารับบริการในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการณุ โทร 0 2590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216  

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 21. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกจิกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน คือ การจัดการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแปรงฟัน 
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานบรกิารสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข จดักิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานบรกิารสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการณุ โทร 0 2590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 22. ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน คือ การจัดการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ทุกคนในโรงเรียน 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมแปรงฟัน  
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนโรงเรียนท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัด

กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนโรงเรียนที่อยู่ในความรบัผิดชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวภัทราภรณ์ หัสดิเสวี      โทร 0 2590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 23. ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม น้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ที่มีส่วนประกอบ
น้ำตาลเกิน 5%) 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ไม่มีการจำหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส และขนมถุงกรุบกรอบ/ขนม
เหนียวติดฟัน ในรอบรั้วโรงเรียน (ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน5%) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 70 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายของบริโภคในโรงเรียน  
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนโรงเรียนท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มี

การจำหน่ายนำ้อัดลม น้ำหวาน นมเปรี้ยว นมปรุงแต่งรส และขนมถุงกรุบกรอบ/ขนมเหนียว
ติดฟัน ในรอบรั้วโรงเรียน 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนโรงเรียนที่อยู่ในความรบัผิดชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวภัทราภรณ์ หัสดิเสวี      โทร 0 2590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 24. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผ ุ
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)  

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กอายุ 3 ปี หมายถึง เด็กท่ีอายุ 3 ปีเต็มถึง 3 ปี 11 เดือน 30 วัน  
ฟันผุ คือ ฟันที่มีรูผุ (cavity) ที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือเป็นฟันผทุี่กินลึกเข้าไปใตเ้คลือบ
ฟัน มีพ้ืนหรือผนังนิ่ม 

เกณฑ์เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 3 ปีท่ีงานทันตส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีรับผดิชอบนำ
โดยทันตบุคลากรเข้าไปให้บริการในโรงเรียน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะช่องปากโดยทำการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก  
แหล่งข้อมลู คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1  A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปีในโรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่พบ

ฟันผุ  
รายการข้อมูล 2   B = จำนวนเด็กอายุ 3 ปีในโรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขแตล่ะจังหวดั และนำเข้าข้อมลูทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนักทันต
สาธารณสุขจะวิเคราะห์weight เป็นภาพรวมรายเขต และประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการณุ   โทร 0 2590 4208  
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง        โทร 0 2590 4475 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังการเกดิโรคฟันผุในเดก็อายุ 3 ปี และวางแผนส่งเสริม ปอ้งกัน รักษา 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 25. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีช่องปากสะอาด 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ไม่มี plaque ซี่ใดซี่หนึ่งใน4ซี่หน้า และไม่มี White spot ซี่ใดซี่หนึ่ง 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ3ป ี

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานบริการสังกดั

กระทรวงสาธารณสุข ไม่มี plaque ซี่ใดซี่หนึ่งใน4ซี่หน้า และไมม่ี White spot ซี่ใดซี่หนึ่ง 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจำนวนเด็กอายุ 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบของสถานบริการ

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวสุวรรณา เอื้ออรรถการณุ โทร 0 2590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
  



 

39 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

 

 

 

 

 
 

 



 

40 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 26. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา  

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

คำนิยาม นักเรียนช้ัน ป. 1 ไดรับการตรวจคดักรองสายตา โดยใชแผ่นทดสอบตา Snellen’s Chart 
แบบตัวเลขหรือแบบตัว E โดยครปูระจำช้ัน อย่างน้อยทุก 1 ป ี

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจคดักรองสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีไดร้ับการตรวจวัดสายตา 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล สำนักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลรอบ 6 เดือน (ทุก 1 ป)ี  
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561 

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

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561) 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (นำเข้าในระบบ) และ/หรือสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline Data หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป. 1 
ได้รับการตรวจ
คัดกรองสายตา 

ร้อยละ 2558 2559 2560 2561 

51.9 

 

77.2 22.7 
(ภาคเรียนที่ 

1ปี
การศึกษา 

2561) 

39.8 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา  
และกรมการแพทย ์
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผลทุก 6 เดือน 
 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร 0 2590 4490 
โทรสาร 0 2590 4488 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังภาวะสายตาที่ส่งผลต่อการเรยีนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของนักเรียน 

2. เพื่อประเมินการได้รับบริการภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกัน
โรค 

การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 
DOH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 27. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

คำนิยาม นักเรียนช้ันป.1 ไดรับการตรวจสายตาโดยครูประจำช้ันหรือบุคลากรสาธารณสุข โดยใชแผ่น
ทดสอบสายตา Snellen’s chart แบบตัวเลข หรือตัว E เกณฑ์การตัดสินว่าผิดปกติ คือ ค่า 
VA <20/40 หรือ < 6/12 ของตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือการมองเห็นของตาทั้ง 2 ข้าง ต่างกัน
เกิน 2 แถว  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจวัดสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ที่ตรวจพบสายตาผิดปกติโดยครูประจำช้ันหรือบุคลากร

สาธารณสุข 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีได้รับการตรวจคัดกรองสายตาทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการประเมินผล สำนักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน (ทุก 1 ป)ี 
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561  

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

หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561) 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (นำเข้าในระบบ) และ/หรือสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline 
Data 

หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป. 
1 ตรวจพบ
สายตาผิดปกต ิ

ร้อยละ 2558 2559 2560 2561 

2.1 

 

2.5 2.2 
(ภาคเรียนที่ 1ปี

การศึกษา 
2561) 

2.2 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา และกรมการ
แพทย ์
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร 0 2590 4490                   โทรสาร 0 2590 4488 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณส์ายตาผดิปกติในนักเรียน และเป็นข้อมูลสำหรับการติดตาม
เพื่อวางแผนการส่งต่อรักษา 
2. เพื่อใช้สำหรับประเมินผลคณุภาพการตรวจคัดกรองสายตา 

การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 
DOH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 4. เด็กวัยเรียนเจรญิเติบโตเต็มศักยภาพและมีทักษะสุขภาพ 
ตัวชี้วัด 28. ร้อยละของนักเรียนชัน้ ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพ่ือแก้ไข/ช่วยเหลือ 

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

คำนิยาม นักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีสายตาผิดปกตโิดยการตรวจจากครูประจำช้ันและไดร้ับการส่งต่อเพื่อรับ
การตรวจซ้ำโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนและการแก้ไขภาวะสายตา

ผิดปกต ิ
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ัน ป. 1 ของโรงเรียนทุกสังกัด 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู รายงานผลการตรวจวัดสายตานักเรียน ผ่าน www.vision2020thailand.org 
แหล่งข้อมลู www.vision2020thailand.org 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีไดร้ับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนนักเรียนช้ัน ป. 1 ท่ีตรวจพบสายตาผิดปกติโดยครูประจำช้ันหรือบุคลากร

สาธารณสุข 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาการ
ประเมินผล 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล 6 เดือน 

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

- 80 - - 
หมายเหตุ รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 (ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562) 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจาก www.vision2020thailand.org ประเมินผล 6 เดือน 
เอกสารสนับสนุน ฐานข้อมูลใน www.vision2020thailand.org 

ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ (นำเข้าในระบบ) และ/หรือสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  
ฐานข้อมูลนักเรยีนช้ัน ป.1 สังกัดอื่นตามข้อมูลต้นสังกัด 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline Data หน่วยวัด ร้อยละร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1  
ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา 

ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 
พบสายตาผิดปกติได้รับการ
ส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ 

ร้อยละ 2558 2559 2560 2561 

- 41.3 61.3 82.6 
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ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล               
(ระดับส่วนกลาง) 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ ร่วมกับคณะกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาตา  
และกรมการแพทย ์
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล 6 เดือน 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางสาวอัญชุลี  อ่อนศร ี
โทร 0 2590 4490             โทรสาร 0 2590 4488 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป  
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักส่งเสรมิสุขภาพ 
Service Plan สาขาตา 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 
2. โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป  
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้ในเป็นข้อมูลในการติดตามและวางแผนการส่งต่อรักษานักเรยีนที่มีสายตาผดิปกติ 

การเผยแพร่ข้อมูล www.vision2020thailand.org 
DOH Dashboard 
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ตัวชี้วัด 29. ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 
30. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  
     สูงดีสมส่วน) 
31. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
32. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม 
33. ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเต้ีย 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี จนถึง 14 ปี  (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ 6 ปีเต็ม – 
14 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส  และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3) 
สูงดี หมายถึง เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542  มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ  
สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโตกรม
อนามัย ปี 2542 มีค่าระหว่าง +1.5 S.D.  ถึง -1.5 S.D.  ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง  เด็กท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ใน
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
ส่วนสูงเฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 12 ปี (เด็กอายุ 12 ปี
เต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง  น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > + 2 S.D. ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดง
เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี 2542 
ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า–2 S.D. 
แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน 
ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า – 2 S.D. 
แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดีอาจเนื่องมาจากมีการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อย ๆ 

เกณฑ์เป้าหมาย  
ชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 

62 
ปีงบประมาณ 

63 
ปีงบประมาณ 

64 
ปีงบประมาณ 

65 
1.ร้อยละเด็กวัย
เรียน (6-14 ปี) สูง
ดีสมส่วน 

68 69 69 70 

2.ส่วนสูงเฉลีย่ที่
อายุ 12 ปี 
  -เด็กชาย  
(เซนติเมตร) 
  -เด็กหญิง 
(เซนติเมตร) 

- -  
 

154 
 

155 

- 

 



 

47 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกสังกัด (มัธยมศึกษา
ตอนต้น ม.1-ม.3 ) 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 A2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม 
รายการข้อมูล 3 A3 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
รายการข้อมูล 4 A4 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย 
รายการข้อมูล 5 A5 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวดัส่วนสูง  
รายการข้อมูล 6 A6 = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรหญิงอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง 
รายการข้อมูล 7 B1 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
รายการข้อมูล 8 B2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ทุกคนท่ีเรียนในเขตรับผดิชอบ (อาศัยอยู่ในเขตและ 

       นอกเขตรับผิดชอบ) 
รายการข้อมูล 9 B3 = จำนวนประชากรชายอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวดัส่วนสูงทั้งหมด  
รายการข้อมูล 10 B4 = จำนวนประชากรหญิงอายุ 12 ปีท่ีได้รับการวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  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. ความครอบคลมุ                             = (B1/B2) x 100 
6. ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี              = (A5 / B3) 
7. ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงท่ีอายุ 12 ปี             = (A6 / B4) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

วิเคราะห์และสรุปผล ทุก 6 เดือน โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คอื : 
ภาคเรยีนที่ 1 พ้ืนท่ีช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค.          
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรยีนที่ 2 พ้ืนท่ีช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ต.ค., พ.ย., ธ.ค., ม.ค.  
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ก.พ. 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวพรวิภา  ดาวดวง             ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 
  โทร 0 2590 4334                โทรสาร 0 2590 4339                  
  E-mail : pornwipa.dd@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวใจรัก  ลอยสงเคราะห์         ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏบิัติการ 
  โทร 0 2590 4334                โทรสาร 0 2590 4339                  
  E-mail : jairak.l@anamai.mail.go.th 
  กลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน  สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. ประเมินสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน สำหรับนำไปวางแผนยุทธศาสตร ์
    และนโยบาย  
2. นำไปใช้ในการขับเคลื่อนและสง่เสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน และหาแนวทางการแก้ไข 
    ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กวัยเรียน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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ตัวชี้วัด 34. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาเม็ดที่มสี่วนประกอบของ elemental iron 60 มิลลิกรมั
ต่อเม็ด 
เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 6 ถึง 14 ปีบริบูรณ์ทุกราย 
(ตามกิจกรรมตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6 – 14 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีท่ีได้รบัยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีท้ังหมดที่ช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงจากแฟ้ม Nutrition  

(ไม่ใช่กลุ่มเด็กป่วย) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ทุก 6 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

แพทย์หญิงสุนิสา  ศภุเลิศมงคลชยั   
โทร 0 2590 4329                 โทรสาร 0 2590 4339 
E-mail : sunisa.s@anamai.mail.go.th 
นางสาวอารียา  กรดุเงิน 
โทร 0 2590 4334                 โทรสาร 0 2590 4339 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการเด็กวยัเรยีน สำนักโภชนาการ 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 
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การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การไดร้ับธาตเุหล็กในเด็กวัยเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรยีนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ลดลง และมีความฉลาดทางสติปญัญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
หลักเกณฑก์ารจ่ายยา 1. หน่วยบริการสาธารณสุขจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกครั้งที ่ให้บริการอนามัยโรงเรียน  

   และมีการช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงเด็กเทอมละ 1 ครั้ง 
2. จ่ายยาให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกัน 
   โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กลงใน แฟ้ม  Drugส่งออกตาม 
   โครงสร้าง 43 แฟ้ม 

ชื่อทางการค้าและรหัส
ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
(ใช้รหัสยา19 ตัวแรก) 

EUROFER  202030120137819920381422 

FEMARATE 100488000004203120381169 

FERROTABS  
BEFERMED 

100489000004320121881267 
100489000004320121881267 

F-TAB  100488000004203121781674 
100488000004203120381442 

FERROUS FUMARATE 100488000004203120381013 

FERMIRON 100488000004203120381053 

I - RON 100488000004203120381144 

FERRA 100488000004203120381271 

FERMATE 100488000004203120381341 

FEROUS FAMARATE TABLET 100488000004203120381626 
100488000004203121881626 

I-RON-F 100488000004203121781144 

FER - TAB 100488000004203121881442 

FERMASIAN S/C 100488000004203121881553 

FERROUS SULFATE 
 

100489000004192121881506 
100489000004320120381122 
100489000004320120381506 
100489000004203120381555 

FERROUS SULFATE FILM COATED 100489000004203120381084 

FERROUS SULPHATE 
 

100489000004203120381144 
100489000004203120381619 
100489000004203120381477 
100489000004203120381544 
100489000004203120381546  
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ตัวชี้วัด 35. ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ได้รับการตรวจช่องปาก หมายถึง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาจาก
ทันตบุคลากร    

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 6-12 ปี 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู รายงาน HDC service 
รายการข้อมูล 1 A =จำนวนเด็ก 6-12 ปีในเขตรับผิดชอบ ท่ีได้ตรวจทั้งปาก+วางแผน ที่ลงแฟ้ม dental  
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนเด็ก 6-12 ปีในเขตรับผดิชอบ  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

รายงาน HDC service 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

ทพญ.ภัทราภรณ์ หัสดเิสว ี โทร  0 2590 4208 
นายปางพุฒิพงศ์ เหมมณ ี โทร  0 2590 4116 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักทันตสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

นายปางพุฒิพงศ์ เหมมณ ี โทร  0 2590 4116 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคญัในการวางแผน กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและแผนงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

การเผยแพร่ข้อมูล DOH Dashboard 
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ตัวชี้วัด 36. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กท่ีอายุ 12 ปีเต็มถึง 12 ปี 11 เดือน 30 วัน  
ฟันผุ คือ ฟันที่มีรูผุ (cavity) ที่ด้านใดด้านหนึ่งบนฟัน หรือเป็นฟันผทุี่กินลึกเข้าไปใตเ้คลือบ
ฟัน มีพ้ืนหรือผนังนิ่ม 

เกณฑ์เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 12 ปีท่ีงานทันตส่งเสรมิสขุภาพช่องปากในโรงเรียนรับผิดชอบนำโดยทันตบุคลากร
เข้าไปให้บริการในโรงเรียน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะช่องปากโดยทำการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
แหล่งข้อมลู คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีในโรงเรียน ไดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่พบฟันผุ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีในโรงเรยีน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขแตล่ะจังหวดั และนำเข้าข้อมลูทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนักทันต
สาธารณสุขจะวิเคราะห์ weight เป็นภาพรวมรายเขต และประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวกันยา บุญธรรม             โทร 0 2590 4208  
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง       โทร 0 2590 4475 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังการเกดิโรคฟันผุในเดก็อายุ 12 ปี และวางแผนส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 37. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปจัจยัการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลพัธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม เด็กอายุ 12 ปี หมายถึง เด็กท่ีอายุ 12 ปีเต็มถึง 12 ปี 11 เดือน 30 วัน  
ฟันดีไม่มีผุ หมายถึง ผู้ที่มีฟันน้ำนมหรือฟันแท้ในช่องปากท่ีปกติ หรือผุและได้รับการรักษา
แล้ว โดยไม่มคีวามจำเป็นต้องอุด ถอน รักษาคลองรากฟัน หรือบูรณะอื่นใดอีก 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 12 ปีท่ีงานทันตส่งเสรมิสขุภาพช่องปากในโรงเรียนรับผิดชอบนำโดยทันตบุคลากร
เข้าไปให้บริการในโรงเรียน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะช่องปากโดยทำการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
แหล่งข้อมลู คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีในโรงเรียน โดยไมม่ีฟันผุหรือฟันถูกถอนในช่องปาก 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนเด็กอายุ 12 ปีในโรงเรยีน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกทันตกรรมในสถานบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขแตล่ะจังหวดั และนำเข้าข้อมลูทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนักทันต
สาธารณสุขจะวิเคราะห์ weight เป็นภาพรวมรายเขต และประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางสาวกันยา บุญธรรม             โทร 0 2590 4208  
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง       โทร 0 2590 4475 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังการเกดิโรคฟันผุในเดก็อายุ 12 ปี และวางแผนส่งเสริม ป้องกัน รักษา 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ตัวชี้วัด 38. ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม แปรงฟันก่อนนอนทุกวันแล้วไม่ทานอะไรอีก 
เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กอายุ 12 ป ี

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
แหล่งข้อมลู สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนเด็กอายุ 12 ปีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผดิชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีการแปรงฟันก่อนนอนทุกวัน 
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนเด็กอายุ 12 ปีโรงเรยีนที่อยู่ในความรับผดิชอบของสถานบริการสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (AxB) X 100   
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเข้าข้อมูลทุก 1 ป ี ระบบเฝ้าระวังสำนัก
ทันตสาธารณสุขจะวิเคราะหเ์ป็นภาพรวมประเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางอังศณา ฤทธ์ิอยู่                โทร 02 590 4208 
นางสาวณัฐมนสันันท์ ศรีทอง     โทร 0 2590 4216 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักทันตสาธารณสุข 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังโรคในช่องปากและวางแผนส่งเสริมป้องกัน 

การเผยแพร่ข้อมูล รายงานการเฝ้าระวังทันตสุขภาพรายป ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 

ตัวชี้วัด 39. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ป ี(adjusted) 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

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

คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผู ้หญิงอายุ 10-14 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจำนวน
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 1.2 ต่อประชากรหญิงอาย ุ10-14 ปี  1,000 คน (เป้าหมายตามยุทธศาสตรฯ์ 20 ปี) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีทำการเกบ็ข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 10-14 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 10-14 ป ี(จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 10-14 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 
(ประชากรจากการสำรวจ TypeArea=1,3)  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 
รายการข้อมูล adjusted  a: ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์  ปีท่ีผ่านมา/อัตรา

คลอดในหญิงอายุ 10-14 ปีจากฐานข้อมูล HDC ปีท่ีผ่านมา 
  b: อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตราการคลอด ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 

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

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2 
การเฝา้ระวังอัตราการ
คลอดในหญิงอายุ 15-19 
ปี (adjusted) 

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

ระยะเวลาประเมินผล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.2 1.2 1.2 1.2 
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

วิธีการประเมินผล    ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล 
ทุก 3 เดือน 

เอกสารสนับสนุน   ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน          

Baseline data หน่วยวัด อัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ป ี
ในรอบปีงบประมาณ (พ.ศ.) 

2556 2557 2558 2559 2560 
อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 10-14 ปี 
(ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ปี 
1,000 คน  

1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 

การเฝา้ระวังอัตรา
การคลอดในหญิงอายุ 
10 -14 ปีในระบบ 
HDC (ข้อมลู ณ 13 
พ.ย. 2561) 

อัตราต่อ
ประชากรหญิง
อายุ 10-14 ปี 
1,000 คน 
 

0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์     โทร 0 2590 4242       โทรสาร 0 2590 4163 
นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง          โทร 0 2590 4168        โทรสาร 0 2590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง           โทร 0 2590 4168  โทรสาร 0 2590 4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู     โทร 0 2590 4167          โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC  
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู          สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167      โทรสาร 0 2590 4163      Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาคชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี  

การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 
การรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามคำรบัรอง กพร.  พ.ศ. 2561  
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสรมิสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจรญิพันธ์ุที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจรญิพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 40. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป ี(adjusted) 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

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

คำนิยาม จำนวนการคลอดบุตรมีชีวิตของผูห้ญิงอายุ 15-19 ปีจากข้อมูลในระบบ HDC ต่อจำนวน
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน (เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้หญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่มีการคลอดบุตรมีชีพในระหว่างปีท่ีทำการเก็บข้อมูล 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง อายุ 15 – 19 ปี ที่มีในแฟ้ม Labor  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากแฟ้ม Labor)   

ดูข้อมูลจากจำนวนเด็กเกดิมีชีพ  (LBORN) 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบ 

(ประชากรจากการสำรวจ TypeArea=1,3)  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด 1 (A/B)  X 1,000= อัตราการคลอด HDC 

รายการข้อมูล adjusted a: ค่า adjusted = อัตราคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานทะเบียนราษฎร์  ปีท่ีผ่านมา/อัตรา
คลอดในหญิงอายุ 15-19 ปีจากฐานข้อมูล HDC ปีท่ีผ่านมา 

 b: อัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีปัจจุบัน (ปรับเป็นอัตราการคลอด ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 
ของปีงบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = อัตราคลอด HDC X 4/1 
ไตรมาสที่ 2 = อัตราคลอด HDC X 4/2 
ไตรมาสที่ 3 = อัตราคลอด HDC X 4/3 
ไตรมาสที่ 4 = อัตราคลอด HDC X 4/4 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด 2 
การเฝ้าระวังอัตราการ
คลอดในหญิงอายุ 15-19 
ปี (adjusted) 
 

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

ระยะเวลาประเมินผล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทุก 3 เดือน 

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

38 38 38 38 
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หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ ์

วิธีการประเมินผล   ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลทุก 
3 เดือน 
 

เอกสารสนับสนุน  ฐานข้อมูลในระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน          

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

2556 2557 2558 2559 25560 
- อัตราการคลอดใน
หญิงอายุ 15-19 ป ี
(ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์)  

อัตราต่อประชากร
หญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน  

51.2 47.9 44.3 42.5 39.6 

- การเฝ้าระวังอัตรา
การคลอดในหญิง
อายุ 15-19 ปีใน
ระบบ HDC 
 

อัตราการคลอดต่อ
ประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน 
 

26.25 30.91 32.06 31.05 32.64 

ข้อมูลจากระบบ HDC  (ข้อมลู ณ 13 พ.ย. 2561) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์     โทร 0 2590 4242       โทรสาร 0 2590 4163 
นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง          โทร 0 2590 4168       โทรสาร 0 2590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง              
โทร 0 2590 4168          โทรสาร 0 2590 4168 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู        
โทร 0 2590 4167          โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC  

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู         สำนักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167                   โทรสาร 0 2 590 4163      
Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาคชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC 
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การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  

การเผยแพร่ข้อมูล - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามยั 
- การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดตามคำรับรอง กพร.  พ.ศ. 2561  
- การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
- การประชุมวิชาการด้านอนามัยการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 41. ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

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

คำนิยาม 
 
 

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีท่ีตั้งครรภต์ั้งแต่ครั้งท่ี 2 ขึ้นไปตอ่จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า  
20 ปีท่ีมารับบริการด้วยเรื่องการคลอดทั้งการคลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุก
ประเภท 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 14.5 (***ปรับเป้าหมายใหม่ ใน พ.ศ. 2562***)  

วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ซำ้ในวัยรุ่น 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการอันเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภด์้วยการคลอดทั้งการ
คลอดมีชีพ การคลอดไร้ชีพ และการแท้งทุกประเภท ในระหว่างปีที่ทำการเก็บข้อมูล ที่เป็นการ
ตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูล หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการเนื่องมาจากสิ้นสดุการตั้งครรภ์ ด้วย
เรื่องการคลอด และการแท้งในสถานบริการสาธารณสุข  

แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR 
โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี ้

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

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

นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ (ตดัความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE) 

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

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

 BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี  
นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ (ตดัความซ้ำซ้อนด้วย CID + BDATE)  

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 เดือน 
เกณฑ์การประเมิน  
 
วิธีการประเมินผล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเก็บรวบรวมข้อมลูของแต่ละจังหวัด และรายงานข้อมูลในระบบ

ฐานข้อมูล Health Data Center ทุก 1 เดือน 
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เอกสารสนับสนุน 
 

ระบบการรายงาน Health Data Center จากศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน         
 

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ำในหญิง 
อายุน้อยกว่า 20 ปี* 

2557 2558 2559 2560 2561 
ร้อยละการตั้งครรภ์ซำ้
ในหญิงอายุน้อยกวา่ 
20 ปี   

ร้อยละ 
(ร้อยละการตั้งครรภ์
ซ้ำในหญิงอายุน้อย

กว่า 20 ปี  

18.22 17.95 18.04 17.00 15.9 

*ข้อมูล จากระบบ HDC (ข้อมลู ณ 13 พ.ย. 2561) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /  
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรตัน์    โทร 0 2590 4242      โทรสาร 02 590 4163 
นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง         โทร 0 2590 4168       โทรสาร 02 590 4163 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผล การดำเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168  โทรสาร 0 2590 4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู โทร 0 2590 4167      โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC  
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู สำนกัอนามัยการเจริญพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167      โทรสาร 0 2590 4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC  

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

นำข้อมูลไปใช้ในกาวางแผนและตดิตามการแก้ไขปญัหาการตั้งครรภใ์นวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ซ้ำ
ในวัยรุ่น 

การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 42. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern 

methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
มิติข้อมูล 
 
  

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

คำนิยาม ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคมุกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไดแ้ก่ 
ยาเม็ดคุมกำเนดิ, ยาฉีดคมุกำเนดิ, ห่วงอนามัย, ยาฝังคุมกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย และ
หมันหญิง หลังคลอดหรือหลังแท้ง ต่อหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
แท้งบุตรทั้งหมด 

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามข้อมูลการเข้าถึงบริการคุมกำเนดิด้วยวิธีสมัยใหม่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 20 ปี หลังคลอด

หรือหลังแท้ง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในระหว่างปีท่ีทำการเก็บ

ข้อมูล และไดร้ับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ภายใน 42 วันหลังคลอด หรือหลังแท้ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการคุมกำเนดิจากหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอด

หรือแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู  ระบบ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR 

โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี ้
- การตั้งครรภส์ิ้นสดุลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
- นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 

ร่วมกับสามารถเช่ือมต่อกับแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
- ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีด

คุมกำเนิด, ห่วงอนามยั, ยาฝังคมุกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, หมันหญิง 
(FPTYPE = 1-7) 

- ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลงัคลอด  
DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน 

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

- การตั้งครรภส์ิ้นสดุลง(คลอด/แท้งบุตร)ในช่วงเวลาที่กำหนด 
- อายุน้อยกว่า 20 ปี ณ วันท่ีการตั้งครรภส์ิ้นสุด 
- BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
- นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ ( record ที่ CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
พ.ศ. 2561 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการวางแผน
ครอบครัว 

วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมลู Health Data Center ประเมินผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน  - 
รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 

  
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ 

(Modern methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง* 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
 12.30 19.27 26.91 30.22 

*ข้อมูล จากระบบ HDC (ข้อมลู ณ 13 พ.ย. 2561) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/     
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.บุญฤทธิ์  สุขรัตน์       โทร 0 2590 4242        โทรสาร 0 2590 4163 
2. นางปิยะรัตน์   เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168        โทรสาร 0 2590 4163 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผล การดำเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง            โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู      โทร 0 2590 4167          โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู         สำนักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ   
โทร 0 2590 4167                   โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com  
(ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์รายเขตสุขภาพ) 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC  

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสรมิการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดด้วยวธิีสมัยใหม่ในวัยรุ่นอายุต่ำ
กว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธ์ุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ วัยรุ่นมีทักษะชีวิตและพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสม 
ตัวชี้วัด 43. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกวา่ 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการ

คุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 
มิติข้อมูล 
 
 
  

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

คำนิยาม 
  

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่มีการคุมกำเนิดและได้รับการ
คุมกำเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ต่อหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ท่ีมารับ
บริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตร และได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่     

เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามข้อมูลการเข้าถึงบริการคุมกำเนดิด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ใน

กลุ่มวัยรุ่นอายุ 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรในระหว่างปีท่ีทำการเก็บ

ข้อมูล และไดร้ับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร ภายใน 42 วันหลงัคลอด หรือหลังแท้ง 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลจากหญิงอายุนอ้ยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยเรื่องคลอดหรือแท้งบุตรใน

สถานบริการสาธารณสุขและได้รับบริการคมุกำเนิดด้วยวิธีด้วยวิธีฝังยาคุมกำเนดิหรือใสห่่วง
อนามัย  

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง สถานบริการสุขภาพที่ให้บริการวางแผน
ครอบครัว 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 
LABOR โดยมเีงื่อนไขดังต่อไปนี ้

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

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
- นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ ( record ที ่CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 

ร่วมกับสามารถเช่ือมต่อกับแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
- ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาฝังคุมกำเนิด หรือห่วง

อนามัย (FPTYPE = 3,4) 
- ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลงัคลอด  

DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม 

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

BDATE(LABOR) – BIRTH(PERSON) ปัดเศษลง < 20 ปี 
- นับเป็นจำนวนผูม้ารับบริการ ( record ที ่CID + BDATE ซ้ำให้ตัดออก) 

ร่วมกับสามารถเช่ือมต่อกับแฟ้ม FP ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
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- ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด, ยาฉีด
คุมกำเนิด, ห่วงอนามยั, ยาฝังคมุกำเนิด, ถุงยางอนามัย, หมันชาย, หมันหญิง 
(FPTYPE = 1-7) 

- ได้รับบริการภายใน 6 สัปดาห์หลงัคลอด  
DATE_SERV(FP) – BDATE(LABOR) < 42 วัน 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B)  X 100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
เกณฑ์การประเมินผล : 
พ.ศ. 2561 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย 
วิธีการประเมินผล ใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมลู Health Data Center ประเมินผลทุก 3 เดือน 
เอกสารสนับสนุน  - 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน   

ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คุมกำเนิด ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธี
กึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) หลังคลอดหรือหลังแท้ง* 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
- 27.13 49.44 65.97 66.38 

*ข้อมูล จากระบบ HDC (ข้อมลู ณ 13 พ.ย. 2561) 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /ผู้
ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นพ.บุญฤทธิ์  สุขรัตน์       โทร 0 2590 4242        โทรสาร 0 2590 4163 
2. นางปิยะรัตน์   เอี่ยมคง    โทร 0 2590 4168        โทรสาร 0 2590 4163 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผล การดำเนินงาน 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง            โทร 0 2590 4168  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู      โทร 0 2590 4167          โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

นางปิยะรัตน์  เอี่ยมคง            โทร 0 2590 4166  โทรสาร 02-590-4163 
Email : am-piyarat@hotmail.com 
นางสาวอารีรตัน์ จันทร์ลำภู      โทร 0 2590 4167          โทรสาร 02-590-4163  
Email : poppysunko.j@gmail.com 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ  
โทรศัพท์ / โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในระบบฐานข้อมูล HDC 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสรมิการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดด้วยวธิีก่ึงถาวรในวัยรุ่นอายุต่ำ
กว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง 

การเผยแพร่ข้อมูล การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวชิาการกรมอนามยั 
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
การประชุมวิชาการด้านอนามยัการเจรญิพันธุ์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตัวชี้วัด 44. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบรูณาการ 

มิติข้อมูล 
 
 
 
 

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

คำนิยาม ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดบริการสุขภาพท่ี
เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนตามมาตรฐาน 4 องค์ประกอบและผ่านเกณฑ์การประเมินและ
รับรองในระดับที่ 2 ในทุกองค์ประกอบ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 85 (พ.ศ. 2562) 
การจัดเก็บข้อมลู จากรายงานผลการเยี่ยมประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเป็นมติรกับ

วัยรุ่นและเยาวชน 

แหล่งข้อมลู ศูนย์อนามัยที่ 1-12  และสำนักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ 

รายการข้อมูล 1 A= จำนวน โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลและรบัรองตามมาตรฐานการ
บริการสุขภาพท่ีเป็นมติรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: 
YFHS ) ฉบับบูรณาการ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ร่วมกับ สำนกังานป้องกันควบคุมโรคและศูนยส์ุขภาพจิต เก็บรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละจังหวัด และรายงานข้อมูลรายจังหวัดทุก 3 เดือน 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของประเทศ 
ทุก 3 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย และศูนย์อนามัย ท่ี 1-12 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1.นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ 
2.นางอรอุมา ทางดี  
3.นางสาวนฎาประไพ  สาระ 
โทร 0 2590 4265            โทรสาร 0 2590 4171 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
การนำข้อมูล/ ตัวชี้วัด
ไปใช้ประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมติรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ทำให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึง
บริการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจรญิพันธ์ุ รวมทั้งปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ 
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ตัวชี้วัด 45. ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
มิติข้อมูล 
 

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

คำนิยาม ร้อยละของอำเภอที่ดำเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน โดย
บูรณาการและสร้างเสริมความเขม้แข็งของทุกองค์กรพื้นท่ีในงานอนามัยวัยรุ่น ทั้งสถาน
บริการสาธารณสุข ครอบครัว และชุมชน มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและมี
เอกภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอย่างครอบคลมุ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 75 (พ.ศ. 2562) 
วิธีการจัดเก็บข้อมลู จากการรายงานผลการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ ์
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12  เก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัด และรายงานข้อมูลรายจังหวัด 
ทุก 3 เดือน 
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นผูว้ิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของประเทศ 
ทุก 3 เดือน 

แหล่งข้อมลู ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสำนักอนามัยการเจรญิพันธ์ุ 

รายการข้อมูล 1 A= จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามยัการเจรญิพันธ์ุ 

รายการข้อมูล 2 B= จำนวนอำเภอทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย และศูนย์อนามัย ท่ี 1-12 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1.นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ 
2.นางสาวบุษกร แสงแก้ว  
3.ว่าท่ีร้อยตรีภัทรพงศ์  ชูเศษ 
โทร 0 2590 4265               โทรสาร 0 2590 4171 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
การนำข้อมูล/ตัวชี้วัด
ไปใช้ประโยชน ์

ส่งเสริมการบรูณาการงานอนามยัการเจรญิพันธ์ุในวัยรุ่นระดับพ้ืนท่ีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
ดำเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน 
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ตัวชี้วัด 46. ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม วัยรุ่น 15-18 ปี หมายถึง ประชาชนท่ีอายุระหว่าง 15 ปีเต็ม-17 ปี 11 เดือน 29 วัน 
สูงดี หมายถึง วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ท่ีมีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป เมื่อเทียบกับ
กราฟการเจริญเติบโตกรมอนามัย ปี 2542 
สมส่วน หมายถึง วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการ
เจริญเติบโต กรมอนามัย ปี 2542 โดยมีค่าระหว่าง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง 
สูงดีสมส่วน หมายถึง  วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยูใ่น
ระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 68 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

วัยรุ่นอายุ 15 -18 ปี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา  

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบฐานข้อมลู 43 แฟ้ม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมลู ระบบรายงาน HDC สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้ม Nutrition) 

ไม่รวมเด็กป่วยท่ีมารับบริการ 
รายการข้อมูล 1 A=จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
รายการข้อมูล 2 B=จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ที่ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ข้อมูล HDC ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดเก็บข้อมูล 2 ภาคเรียน คือ 
ภาคเรียนท่ี 1 ระยะเวลาของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 2 เดือน คือ พ.ค.-มิ.ย. 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบ 2 เดือน คือ  มิ.ย. ก.ค. 
                 ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 
ภาคเรียนท่ี 2 ระยะเวลาของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง 2 เดือน คือ พ.ย.-ธ.ค. 
                 พื้นที่ลงข้อมูลในระบบ 2 เดือน คือ พ.ย. ธ.ค.  

               ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 ม.ค.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

นางวสุนธรี เสรีสุชาติ  
นางสาวลักษณิน รุ่งตระกูล 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนาการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
โทร 0 2590 4308            โทรสาร 0 2590 4339 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล - สำนักงานสาธารณสุขจังหวดั  
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



 

69 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สถานบริการสาธารณสุข หรือสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

- วิเคราะหส์ถานการณ์การเจรญิเติบโตของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี ในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูล
มาเป็น baseline ในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณถดัไป 
- วางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมวัยรุ่นสูงดสีมส่วน 

การเผยแพร่ข้อมูล DoH Dashboard และ HDC SERVICE 
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กลุ่มวัยทำงาน 
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ชื่อตัวชี้วัด 47. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของวัยทำงานตอนต้น อายุ 15-29 ปี  
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม วัยทำงานตอนต้น  หมายถึง ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 ปเีต็ม ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน  
โดยแบ่งตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 
วัยทำงาน อายุ 15 ปีเต็ม ถึง 18 ปีเต็ม ที่มีภาวะโภชนาการ ตามกราฟการเจริญเติบโต กรม
อนามัยปี 2542 (กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) 
วัยทำงาน อายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีภาวะโภชนาการ ตามเกณฑ์
ค่าดัชนีมวลกาย 
เกณฑ์ประเมินภาวะโภชนาการตามกราฟการเจริญเติบโต  

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน 
<-2 S.D. -2 S.D. ถึง <-

1.5 S.D. 
-1.5 S.D. ถึง  
+1.5 S.D. 

>+1.5 S.D. 
ถึง +2 S.D. 

>+2 S.D. ถึง 
+3 S.D. 

>+3 S.D. 

 

 ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) มีค่าเท่ากับ น้ำหนักเป็นกิโลกรมั หารด้วยส่วนสูง
เป็นเมตรสองครั้ง  
            ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =           น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
                                                ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

BMI <18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 
 ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1  อ้วนระดับ 2  

เกณฑ์เป้าหมาย: 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดี 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน – 29 ปี 11 เดือน 29 วัน 

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

แหล่งข้อมลู - Health Data Center สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 จากแฟ้ม NCD Screen และแฟ้ม Nutrition 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑผ์อม 
A2 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างผอม 
A3 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑส์มส่วน 
A4 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑ์ท้วม 
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A5 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มอ้วน 
A6 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่อยู่ใน
เกณฑ์อ้วน 
A7 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑผ์อม (< 18.5 กก./ตรม.)  
A8 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 -22.9 กก./ตรม.)  
A9 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน (23.00 -24.9 กก./ตรม.)  
A10 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ท่ีมี
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดบั 1 (25.0-29.9 กก./ตรม. ข้ึนไป) 
A11 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 2 (ตั้งแต่ 30 กก./ตรม. ข้ึนไป) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปี 0 เดือน 0 วัน ถึง 18 ปี 0 เดือน 0 วัน ที่ช่ัง
น้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 
B2 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 29 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ช่ัง
น้ำหนักวัดส่วนสูงทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี มีภาวะผอม = (A1/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี มีภาวะค่อนข้างผอม = (A2/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี สมส่วน = (A3/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี มีภาวะท้วม = (A4/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วน = (A5/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 15 – 18 ปี มีภาวะอ้วน = (A6/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18 – 29 ปี มีภาวะผอม = (A7/B2) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18 – 29 ปี มี BMI ปกติ = (A8/B2) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18 – 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน = (A9/B2) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18 – 29 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1 = (A10/B2) x 100 
ร้อยละประชากรวยัทำงานอายุ 18 – 29 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2 = (A11/B2) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (ข้อมูลในระบบ HDC) 

วิธีการประเมินผล: เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 

เอกสารสนับสนุน: 1. โรคอ้วนลงพุง 
2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
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หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสรมิโภชนการวัยรุ่นและวยัทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
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ชื่อตัวชี้วัด 48. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี  
(ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ) 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม วัยทำงานตอนกลาง  หมายถึง ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 ปีเต็ม ถึง 44 ปี 11 เดือน 29 วัน 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามค่าดัชนีมวลกาย  
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) มีค่าเท่ากับ น้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูง
เป็นเมตรสองครั้ง  
            ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =           น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
                                                ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

BMI <18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 
 ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1  อ้วนระดับ 2  

เกณฑ์เป้าหมาย: 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดี 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนวัยทำงานอายุ 30 ปี 0 เดือน 0 วัน – 44 ปี 11 เดือน 29 วัน 

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

แหล่งข้อมลู Health Data Center สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
จากแฟ้ม NCD Screen และแฟ้ม Nutrition 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑผ์อม (< 18.5 
กก./ตรม.)  
A2 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 -
22.9 กก./ตรม.)  
A3 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน 
(23.00 -24.9 กก./ตรม.)  
A4 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ท่ีมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 
(25.0-29.9 กก./ตรม.) 
A5 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ท่ีมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 2 
(ตั้งแต่ 30 กก./ตรม.ขึน้ไป) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี ท่ีช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มีภาวะผอม = (A1/B1) x 100 

ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มี BMI ปกติ = (A2/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน = (A3/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1 = (A4/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 30 ปี - 44 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2 = (A5/B1) x 100 
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ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (ไตรมาส 4) (ข้อมูลในระบบ HDC) 
วิธีการประเมินผล: เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน: 1. โรคอ้วนลงพุง 

2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

ชื่อตัวชี้วัด 49. การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานตอนปลายอายุ 45-59 ป ี
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม วัยทำงานตอนปลาย  หมายถึง ประชาชนวัยทำงานอายุ 45 ปีเต็ม ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน 
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) มีค่าเท่ากับ น้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูง
เป็นเมตรสองครั้ง  
            ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =           น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
                                                ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร) 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

BMI <18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 
 ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1  อ้วนระดับ 2  

เกณฑ์เป้าหมาย: 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนวัยทำงานให้มีสุขภาพดี 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนวัยทำงานอายุ 45 ปี 0 เดือน 0 วัน – 59 ปี 11 เดือน 29 วัน 

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

แหล่งข้อมลู - Health Data Center สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 จากแฟ้ม NCD Screen และแฟ้ม Nutrition 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑผ์อม (< 18.5 
กก./ตรม.)  
A2 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 - 
22.9 กก./ตรม.)  
A3 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ทีม่ีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน 
(23.00 - 24.9 กก./ตรม.)  
A4 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ท่ีมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 
(25.0 - 29.9 กก./ตรม. ขึ้นไป) 
A5 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 2 
(ตั้งแต่ 30 กก./ตรม. ข้ึนไป) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี ท่ีช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูงท้ังหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี มีภาวะผอม = (A1/B1) x 100 

ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี มี BMI ปกติ = (A2/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน = (A3/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1 = (A4/B1) x 100 
ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 45 ปี - 59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2 = (A5/B1) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (ไตรมาส 4) (ข้อมูลในระบบ HDC) 



 

77 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

วิธีการประเมินผล: เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน: 1. โรคอ้วนลงพุง 

2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

ชื่อตัวชี้วัด 50. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ประชาชนอายุ 18 – 59 ปี  หมายถึง ประชาชนวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 
11 เดือน 29 วัน  
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) มีค่าเท่ากับ น้ำหนักเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูง
เป็นเมตรสองครั้ง  
 
            ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)   =           น้ำหนัก (กิโลกรัม) 
                                                ส่วนสูง (เมตร)xส่วนสูง (เมตร) 
 
ซึ่งเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ 

BMI <18.5 18.5-22.9 23.0-24.9 25.0-29.9 ≥30 
 ผอม ปกติ น้ำหนักเกิน อ้วนระดับ 1  อ้วนระดับ 2  

เกณฑ์เป้าหมาย: ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 
     

วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตาม NCD targets and indicators และการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ของประชาชนวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนวัยทำงานอายุ 18 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน 
(ไม่นับคนซ้ำ หากชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงมากกว่าหนึ่งครั้งจะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้ง
สุดท้าย) 

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

แหล่งข้อมลู - Health Data Center สำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
 จากแฟ้ม NCD Screen และแฟ้ม Nutrition 

รายการข้อมูล 1 A1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑผ์อม  
(< 18.5 กก./ตรม.)  
A2 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ  
(18.5 - 22.9 กก./ตรม.)  
A3 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักเกิน  
(BMI 23.0-24.9 กก./ตรม.) 
A4 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 1 
(BMI 25.0-29.9 กก./ตรม.) 
A5 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนระดับ 2 
(BMI ≥ 30 กก./ตรม.) 

รายการข้อมูล 2 B1 = จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี ที่ช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูงท้ังหมด 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีภาวะผอม = (A1/B1) x 100 
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มี BMI ปกติ = (A2/B1) x 100 
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน = (A3/B1) x 100 
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 1 = (A4/B1) x 100 
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีภาวะอ้วนระดับ 2 = (A5/B1) x 100 

ความถี่ในการจัดเก็บ ทุก 1 ปี 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 1 ปี (ไตรมาส 4) (ข้อมูลในระบบ HDC) 
วิธีการประเมินผล: เปรียบเทียบข้อมูลในระบบ HDC กับค่าเป้าหมาย 
เอกสารสนับสนุน: 1. โรคอ้วนลงพุง 

2. พิชิตอ้วน พิชิตพุง 
3. ดูแลหุ่นสวย ด้วยตนเอง 
4. ขยับกับกิน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงาน กรมอนามัย (ผ่านระบบ KISS) 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ                        สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4731                           E-mail : wsarsanasuwan1960@gmail.com 
นางสาววิภาศรี  สุวรรณผล                  สำนักโภชนาการ 
โทร 0 2590 4307                           E-mail : wipasri.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มส่งเสริมโภชนการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย 
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ตัวชี้วัด 51. ประชากรไทยอายุต้ังแต่ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม กิจกรรมทางกาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายใดๆ ที่ต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงาน ไม่ว่า 
จะเป็นในการทำงาน การเดินทาง หรือ กิจกรรมนันทนาการ  
กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย แต่ยังพูด 
เป็นประโยคได้ เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน ยกของเบา (4 MET) 
กิจกรรมทางกายระดับหนัก คือ การมีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อย จนพูดเป็นประโยค
ไม่ได้ เช่น ว่ิง ยกของหนัก (8 MET) 
กิจกรรมทางกายเพียงพอ คือ อายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางหรือหนัก 
อย่างน้อยวันละ 60 นาที หรือ กิจกรรมทางกายระดับหนัก อย่างน้อย 75 นาที/สัปดาห์ หรือ
รวมกัน (อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก) 
MET ย่อมาจาก Metabolic Equivalent เป็นหน่วยบอกจำนวนเท่าของการใช้           
พลังงานในกิจกรรมใดๆ เทียบกับขณะนั่งพัก ซึ่งเท่ากับ 1 MET ยกตัวอย่างเช่น การเดินขึ้น
บันไดจะใช้พลังงาน 8 เท่าของขณะพักหรือ 8 METs   

เกณฑ์เป้าหมาย ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ  
 

ปีงบประมาณ 
62 

ปีงบประมาณ 
63 

ปีงบประมาณ 
64 

ปีงบประมาณ 
65 

ปีงบประมาณ 
66 

ร้อยละ 69 ร้อยละ 70 ร้อยละ 71 ร้อยละ 72 ร้อยละ 73 
 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18-59 ป ี

วิธีการจัดเก็บข้อมลู แบบสอบถาม WHO Global Physical Activity Questionnaire: WHO GPAQ 

แหล่งข้อมลู ผลการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย จากสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รายการข้อมูล 1  A= กลุ่มตัวอย่างที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ 
รายการข้อมูล 2  B= ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ทุก 1 ปี 

เอกสารสนับสนุน : 1. World Health Organization. Global Physical Activity Questionnaire: WHO 
GPAQ. 
2. World Health Organization. ข้อแนะนาการมีกิจกรรมทางกาย 2010 
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3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล. รายงานการสารวจกิจกรรมทางกาย
ของคนไทย ปี พ.ศ.2555-2559. 
4. Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1. นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ 
    โทร 0 2590 4586             โทรสาร 0 2590 4584   
    E-mail : nongpanga.s@anamai.mail.go.th 
 2. นางณัฏฐกา   กิจสมมารถ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
    โทร 0 2590 4585              โทรสาร 0 2590 4584 
    E-mail : plan.ex@anamai.mail.go.th 
3.  นางสาวสมฤทัย พลยุทธ       นักวิชาการสาธารณสุข 
     โทร 0 2590 4585             โทรสาร 0 2590 4584 
     E-mail : somreuthai.p@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
โทร 0 2590 4585           โทรสาร 0 2590 4584 
E-mail : plan.ex@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ศูนย์อนามัยเขต, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษา, 
สถานประกอบการ, สถานบริการสาธารณสุข เป็นต้น 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อให้ประชากรมสีุขภาพท่ีดี ลดความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง เช่น 
ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเครียด โรคซึมเศรา้ โรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น และมรีา่งกายที่เหมาะกับการ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน 

การเผยแพร่ข้อมูล DOH Dashboard และ อื่นๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานที่พึงประสงค์ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ประชากรวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี มี BMI ปกติ 
ตัวชี้วัด 52. ร้อยละวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

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

คำนิยาม 
 
 
  

ประชากรวัยทำงาน หมายถึง ผู้มอีายุ 15 ปีเต็มถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน  
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ หมายถึง การกระทำ  การปฏิบัติ  การแสดงออก และเจตคติที่
ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเอง ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทางกาย พฤติกรรม
การนอน และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

เกณฑ์เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 

วัตถุประสงค ์ เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมพึงประสงค์วัยทำงาน ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภค กิจกรรมทาง
กาย พฤติกรรมการนอน และพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ประชากรวัยทำงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานผ่าน mobile 
application 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลที่บันทึกผ่าน mobile application H4U กระทรวงสาธารณสขุ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนประชากรวัยทำงาน 15-59 ปีท่ีทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานผ่าน 
mobile application และมีพฤตกิรรมที่พึงประสงค ์

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนประชากรวัยทำงาน 15-59 ปีท่ีทำแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานผ่าน 
mobile application ทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 1 ปี (กุมภาพันธ-์พฤษภาคม) 

เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักทันตสาธารณสุข 

วิธีการประเมินผล  
 
 

ใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงานผ่าน mobile application H4U 
กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลทุก 1 ปี 

เอกสารสนับสนุน แผนการดำเนินงานคลสัเตอร์วัยทำงาน 2562 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน         
  

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละของประชากรวัยทำงานมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ที่พึงประสงค์ 

พฤติกรรมสุขภาพ 2561   
  พฤติกรรมการบริโภค 26.39 

    กิจกรรมทางกาย 25.79 
    พฤติกรรมการนอน 87.09 
    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 48.39 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ทพญ.นันท์มนัส แย้มบตุร  โทร 0 2590 4215 
นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   โทร 0 2590 4217 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ทพญ.นันท์มนัส แย้มยุตร  โทร 0 2590 4215 
นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   โทร 0 2590 4217 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง และและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง และและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ วางแผน จดัทำ และขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น นำไปสูเ่ป้าหมายให้คนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี หุ่นดี สุขภาพดี มีค่า 
BMI ปกติ 

การเผยแพร่ข้อมูล คืนข้อมูลให้ทางพื้นที่ในรูปแบบไฟล์ Excel 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย 
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม (Thai Active Aging: Strong Social and 
Security) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 7. ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพที่ดี 
ตัวชี้วัด 53. ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซ่ีหรือ 4 คู่สบ 

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

คำนิยาม 
 
 
  

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้มีอายุ 60 ปีเต็มถึง 74 ปี 11 เดือน 29 วัน  
ฟันแท้ใช้งานได้ อย่างน้อย 20 ซ่ี หรือ 4 คู่สบ  หมายถึง มีฟันแท้ที่สามารถใช้งาน  ไม่นับรวม
กรณีเหลือแตร่ากฟันท่ีต้องถอน หรือฟันโยกตั้งแต่ 3 degree ที่ต้องถอน  จำนวน 20 ซี่ข้ึนไป  
หรือ มีการสบฟันหลัง ตั้งแต่ฟันกรามน้อยและ/หรือฟันกราม ท้ังซ้าย-ขวารวมกันตั้งแต่ 4 คู่สบ
ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 62 
วัตถุประสงค ์ เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในการบดเคี้ยวอาหาร 
ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอาย ุ
วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการตรวจสขุภาพช่องปากผู้สูงอาย ุ
แหล่งข้อมลู ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A= จำนวนผู้สูงอายุ60-74ปี ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยมีฟันแท้อย่างน้อย20ซี่และ4คู่

สบ (แฟ้มDENTAL ใน HDC SERVICE) 
รายการข้อมูล 2 B= จำนวนผู้สูงอายุ60-74ปี ท่ีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (แฟ้ม DENTAL) 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล  ทุก 1 ปี (ส.ค.-ก.ย.) 
เกณฑ์การประเมิน พ.ศ. 2561 

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

- - - 44  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิธีการประเมินผล  
 
 

ใช้ข้อมูลจากระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผล
ทุก 1 ปี 

เอกสารสนับสนุน  
 
 

1.คู่มือการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจยัเสีย่ง 
2.แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2561 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน         
  

Baseline data หน่วยวัด ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย20 ซ่ี 
2556 2557 2558 2559 2560   

- - - - 63.67 
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รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน         
 
  

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้+เทยีมใช้งานไม่น้อยกว่า4คู่สบ 
2556 2557 2558 2559 2560   

- - - - 22.91 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

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

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับ
ส่วนกลาง) 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั  ร่วมกับศูนย์อนามัย เป็นผู้วิเคราะห์และรายงานผล 
ทุก 1 ปี 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

ทพญ. วรางคนา เวชวิธี     โทร 0 2590 4116 
นส.ณัฐมนัสนันท์ ศรีทอง   โทร 0 2590 4217 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ / 
โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และส่งต่อเพื่อการเก็บรักษา และฟื้นฟูสภาพการใช้
งาน 

การเผยแพร่ข้อมูล HDC SERVICE  หรือ DoH Dashboard 
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ตัวชี้วัด 54. ร้อยละของผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมการแปรงฟันแท้ก่อนนอน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม พฤติกรรมการแปรงฟันแท้ก่อนนอน หมายถึง พฤติกรรมการแปรงฟนัแท้ก่อนนอนทุกวัน โดย
ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดืม่ใดๆ หลังจากนั้น  ยกเว้นน้ำเปลา่ 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 77 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ณ วันท่ีสำรวจ  ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีตำบลLTC 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสขุภาพช่องปากและสัมภาษณ์ผูสู้งอายุ 
แหล่งข้อมลู รายงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท.02)  สำนักทันตสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายุ B ที่มีลักษณะตามคำนยิาม ข้อ 1 – 10 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้สูงอายุจากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการตรวจสขุภาพช่องปากและ

สัมภาษณ์ตามแบบรายงานเฝา้ระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท.02)   
สำนักทันตสาธารณสุข 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

รายงานผ่านระบบรายงานเฝ้าระวงัทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง (ท.02)   
สำนักทันตสาธารณสุข ทุก 1 ป ี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

ทพญ.วรางคนา  เวชวิธี โทร  0 2590 4116 
ทพ.พงศธร  จินตกานนท์ โทร   0 2590 4117 
 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักทันตสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ทพ.พงศธร  จินตกานนท์ โทร  0 2590 4117 
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามยั 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เพื่อติดตามและเฝา้ระวังปัจจยัที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการมีสุขภาพช่องปากท่ีดีใน
ผู้สูงอายุ รวมถึงเปา้หมายตามตัวช้ีวัด คือ ประชาชนไทยอายุ 80 ปี มีสุขภาพ 
ช่องปากท่ีดี มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคญัในการวางแผนการดำเนินงาน กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อใช้เฝ้าระวังสภาวะและโรคสำคัญในผู้สูงอาย ุ
การเผยแพร่ข้อมูล DOH Dashboard 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.  ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวยั  
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายไุทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม  
     (Thai Active Aging: Strong Social and Security) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ชื่อตัวชี้วัด 55. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป 
  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพในระหว่าง 6 เดือน 
ที่ผ่านมา  ผู้สูงอายมุีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัว ดังต่อไปนี้ 

1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที  
      หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 นาที / สัปดาห ์
    2. รับประทานผัก ผลไม้สด เป็นประจำทุกวัน 
    3. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6 - 8 แก้ว 
    4. ไม่สูบบุหรี่ /ไม่สูบยาเส้น 
    5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (เช่น) สุรา  เบียร์  ยาดองเหล้า) 
หมายเหตุ:  
    1. ผ่านการประเมินท้ัง 5 ข้อ ถือว่าผ่านการประเมินพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
    2. กิจกรรมทางกายคือการเคลือ่นไหวของร่างกายเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อและทำ
ให้ร่างกายมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นจากขณะพัก 
      การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที หมายถึงการมีกิจกรรมทางกายที่ต่อเนื่อง
อย่างน้อย 30 นาทีหรือสะสมอยา่งน้อยครั้งละ 10 นาที 
   3. อ้างอิงดัชนีวัดที่ 8 ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564)  
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 พ.ศ.2552 

เกณฑ์เป้าหมาย เป้าหมายร้อยละ 50 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุทุกคนท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจออนไลน์ หรือสุม่สำรวจโดยพื้นที่ และสง่รายงานผ่าน ศูนย์อนามัย  
2. ศูนย์อนามัยที่ 1–12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  รายงานตามระบบโปรแกรมรายงานกรม
อนามัย ตามรอบรายงาน  5 เดือน และ 10 เดือน 

แหล่งข้อมลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ศูนย์อนามัยที่ 1-12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์    

รายการข้อมูล 2 จำนวนผู้สูงอายุท้ังหมดที่ไดร้ับการประเมิน 
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สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรการคำนวณ  ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
   = จำนวนผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ X 100 
   จำนวนผู้สูงอายุท้ังหมดที่ได้รับการประเมิน 
หมายเหตุ: จำนวนผู้สูงอายุควรได้รับการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุท้ังหมด 

ระยะเวลาประเมินผล   
วิธีการรายงาน/ความถี่  
ในการรายงาน        

ปีละ 2 ครั้ง                                                                                             
รายงานตามโปรแกรมระบบเฝ้าระวัง รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน                                   

เกณฑ์การประเมิน : 
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
26 28 30 31 33 

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2562 - กรกฎาคม 2562) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

34 35 40 45 50 
หากกำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนนิงาน ให้กำหนดในระดับ 1 และ 2 ส่วนระดับที่ 3-5 ให้กำหนดเป็น output หรือ 
outcome 
ระดับขั้น
ความ 
สำเร็จ 

รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน 
5 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) 
คะแนน 5 เดือนหลัง 

(มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562) 
คะแนน 

1 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ขอ้มูล 1 ทบทวนและวิเคราะหส์ถานการณ์
ข้อมูลเป้าหมายผลงาน 

1 

2 ประชุมคณะทำงาน/ภาคีเครือข่ายเพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เปน็ไป
ตามเป้าหมายแผนงานโครงการ 

1 

3 ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  
(นโยบาย) 

1 ผลลัพธ์การดำเนินงานได้น้อยกว่า
เป้าหมาย ร้อยละ 50 

1 

4 ดำเนินงานได้น้อยกว่าเป้าหมาย  
(ร้อยละ 33) 

1 ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
ร้อยละ 50 

1 

5 ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่า
ร้อยละ 33 

1 ดำเนินงานได้มากกว่าเปา้หมาย  
ร้อยละ 50 

1 

 คะแนนรวม 5 คะแนนรวม 5  

วิธีการประเมินผล  พื้นที่ประเมินตนเอง 
จังหวัดประเมินพื้นที่  รายงานให้ศูนย์อนามัยเขต รอบ 5 เดือน  และ 10 เดือน 
ศูนย์อนามัยเขตสุ่มประเมิน และรายงานให้ส่วนกลาง 

เอกสารสนับสนุน  1. คู่มือแนวทางการประเมิน (สมดุบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ เล่มสีฟ้า กระทรวงสาธารณสุข)  
2. คู่มือแนวทางการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแจ๋ว  
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รายละเอียด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

 

 

Baseline 
data 

หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2556 2559 2561 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม

สุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

ร้อยละ  18.7  

(เป้าหมาย 

40) 

26.7 

(เป้าหมาย 

40) 

27.8 

(เป้าหมาย 

50) 

54.415 

 (เป้าหมาย 

50) 

*หมายเหตุ* (จากการ
ประเมิน
แผน
ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ) 

(จากการ
สำรวจโดย
กรมอนามัย 
ร่วมกับ
HITAP) 

(จากการ
ประเมิน
แผน
ผู้สูงอายุ
แห่งชาติ) 

(จากการ
สำรวจโดย
กรมอนามัย) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
    โทร 0 2590 4508                  มือถือ 08 1682 9668 
    E-mail :  kitti.l@anamai.mail.go.th                        
                                  
2. นางวิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย 
    โทร 0 2590 4508                  มือถือ 09 7241 9729 
    E-mail : vimol.b@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์   สำนักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. นางอรวรรณี  อนันตรสุชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามัย 
   โทร 0 2590 4504                   มือถือ 08 1454 3563 
   E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 

2. นางสาวจุฑาภัค  เจนจติร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุและเครือข่าย สำนักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามัย 
   โทร 0 2590 4504                   มือถือ 09 1768 6265 
   E-mail : juthapuk.j@anamai.mail.go.th 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1) หมวด : Service Excellence (ยุทธศาสตรด์้านบริการเป็นเลิศ) 
    แผน : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
2)  ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามยั : ส่งเสรมิสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
     : ส่งเสริมผูสู้งอายุไทยเพื่อเป็นหลักชัยของสังคม  
     (Thai Active Aging: Strong Social and Security) 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ผู้สูงอายสุุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
ตัวชี้วัด 56. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
คำนิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายเุกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมสีญัชาติไทย 

การฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  คือ การกระทำของผู้สูงอายุในการปลิดชีวิตตนเอง
โดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่
เกิดขึ ้นในชีวิตซึ ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทำโดยอ้อมด้วยวิธีการต่างๆ 
จนกระทั่งกระทำได้สำเร็จ 

เกณฑ์เป้าหมาย ≤ 6.3 ต่อประชากรผูสู้งอายุแสนคน 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย ผู้สูงอายฆุา่ตัวตายสำเร็จทั่วประเทศ 

วัตถุประสงค ์ 1. ทำให้ทราบถึงภาวะสุขภาพอนามัยของประชนกลุ่มเสีย่งระหว่างกลุ่มบุคคล สถานท่ี 
ช่วงเวลา เมื่อนำมาเปรียบเทียบกนั 
2. เป็นเครื่องช้ีวัดปัญหาสาธารณสุขและความรุนแรงของปัญหานั้น สู่การกำหนดมาตรการ
และแนวทางในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาต่อไป 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว 

แหล่งข้อมลู รวบรวมข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้สูงอายฆุ่าตัวตายสำเร็จ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนประชากรผูสู้งอายุกลางปี 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรการคำนวณ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ   
(A/B) x 100,000 

ระยะเวลาประเมินผล   
วิธีการรายงาน/ 
ความถี่  ในการรายงาน        

ทุก 1 ปี 
รวบรวมข้อมลูการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบยีนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2562  
 

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

1) ร้อยละ 80 ของหน่วย 
บริการระดับ A - M2 ที ่มี
ระบบบริการจิตเวชเร่งด่วน
ตามบริบทและ สอดคล้อง
กับแนวทาง ของการ
จัดบริการ acute care  

1) ร้อยละ 60 ของ อำเภอ
ที่มี DHB มีการบูรณาการ
กิจกรรม สร้างความ
ตระหนักของประชาชน
ทั่วไป และ ญาติ แกนนำ
ชุมชน ใน เรื่องสัญญาณ

1) ร้อยละ 90 ของหน่วย
บริการระดับ A-M2 ที่มี
ระบบบริการ จิตเวต
เร่งด่วนตามบริบท และ
สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดบริการ acute care 

1) ร้อยละ 70 ของจังหวัดใน 
เขตสุขภาพที่มีอัตราการ
เข้าถึงผู้ป่วยโรคซมึเศร้า ที่
ผ่านค่าเป้าหมาย (โรค
ซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 55) 

2) ร้อยละของผู้ป่วยโรค ตดิสุรา
เข้าถึงบริการสุขภาพจิต



 

92 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

2)ร้อยละ 20 ของหน่วย 
บริการระดับ A - M1 ที ่มี
บริการจติเวชที่มี 
มาตรฐานในระดับ 1 

3) ร้อยละ 50 ของหน่วย 
บริการในเขตสุขภาพท่ีมี 
บริการตดิตามดูแล 
ต่อเนื่อง ผู้พยายามฆ่าตัว 
ตายและมีการบันทึก 
ข้อมูลในโครงสร้าง 
มาตรฐานข้อมลูสุขภาพ 
(43 แฟ้ม) 

เตือนของ การฆ่าตัวตาย 
และการ ช่วยเหลือเบื้องต้น 

2) ร้อยละ 30 ของหน่วย
บริการระดับ A -M1 ที่มี
บริการจติเวชที่มีมาตรฐาน
ในระดับ 1 

3) ร้อยละ 80 ของหน่วย
บริการมีบริการติดตามดูแล
ต่อเนื่องผู้พยายาม  ฆ่าตัว
ตาย และบันทึกข้อมูลใน
โครงสร้าง มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ (43 แฟ้ม) 

เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  
(ร้อยละ 1)  

3) ร้อยละ 9 ของผู้ป่วยโรค 
สมาธิสั้นเข้าถึงบริการ 
สุขภาพจิต  

4) ร้อยละ 90 ของผู้พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้าย
ตัวเองซ้ำ ในระยะเวลา 1 ปี  

5) ร้อยละ 2 ของจำนวน ผู้ฆ่า
ตัวตายสำเร็จลดลงจากเดิม 

6) รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สำเร็จในกลุ่มวัยผูสู้งอายุ 
(เป้าหมาย ≤ 6.3 ต่อประชากร
ผู้สูงอายุแสนคน) 

หมายเหตุ: 1) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กรมสุขภาพจิต 
              2) การติดตามเฝ้าระวงัควรประยุกต์จาก Template หลักของกรมสุขภาพจิต  แต่ดึงข้อมลูกลุ่มวยัผูสู้งอายุ
มาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวัง เนื่องจากกลุ่มวัยผู้สูงอายยุังไม่เคยมี Template เฉพาะ 

 
เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2563 

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

   รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สำเรจ็ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
(เป้าหมาย ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรผู้สูงอายุแสนคน) 

เกณฑ์การประเมิน :  ปี 2564 

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

   รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย
สำเรจ็ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 
(เป้าหมาย ≤ 6.0 ต่อ
ประชากรผู้สูงอายุแสนคน) 

   . 
วิธีการประเมินผล :  นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุ 

แสนคนและอธิบายลักษณะทางภมูิศาสตร์ของผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ 
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เอกสารสนับสนุน :  1. ชุดข้อมูลรายงานการตายทีร่วบรวมจากใบมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย 
 โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 
2. ชุดข้อมูล 43 แฟ้ม จากหน่วยบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ 
 รวบรวมโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียด/ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 

 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ…… 

2557 2558 2559 

การฆ่าตัวตาย 
สำเรจ็ 

อัตราต่อ
ประชากรแสนคน 

6.08 6.47 6.35 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายแพทย์กิตติ   ลาภสมบตัิศิริ  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผูสู้งอายุ   กรมอนามัย 
โทร  0 2590 4508 , 08 1682 9668 
E – mail : kitti.l@anamai.mail.go.th                                                         

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์   สำนักอนามัยผูสู้งอายุ   กรมอนามัย 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

นางอรวรรณี  อนันตรสุชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยผูสู้งอายุ กรมอนามยั 
โทร 0 2590 4504 , 08 1454 3563 
E-mail : orawannee.a@anamai.mail.go.th 
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กลุ่มอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด 57. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เป็นพื ้นที ่เสี ่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและ              
มะเร็งท่อน้ำดี ที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอ่ืนใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือปัสสาวะ  
การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการดาเนินการตั้งแต่ระบบการรองรับ  การเก็บ  
การขน และการกาจัดสิ่งปฏิกูล  
พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  หมายถึง พื้นที่ 29 จังหวัด ซึ่งประชากรมี
ความเสี ่ยงสูงในการที ่จะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้แก่ พื ้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน 
และสระแก้ว  (เขตสุขภาพท่ี 1, 6, 7, 8, 9, 10) 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ       
ซึ่งตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล) ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของ อปท. ท่ีมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล  

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่เสี่ยง 29 จังหวัด มีจำนวน 3,828 แห่ง  
(เทศบาลทุกระดับ 1,269 แห่ง   และอบต. 2,559 แห่ง)  

 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู ระบบรายงานของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  

แหล่งข้อมลู ศูนย์อนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงท่ีมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนของ อปท. ในพื้นที่เสี่ยงท้ังหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  สูตรในการคำนวณ  
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำ้ดีที่มี
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล   =  A/B x100 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

วิธีการรายงาน / 
ความถี่ในการรายงาน 

ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1. นายประโชติ กราบกราน                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
   โทร 0 2590 4128                       มือถือ 08 1626 4111  
   โทรสาร 0 2590 4200                  E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th  
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2. น.ส.วิภา รุจิจนากุล                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   โทร 0 2590 4128                        โทรสาร 0 2590 4200  
   E-mail : wipa.r@anamai.mail.go.th  
3. นางพรสุดา ศิริ                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   โทร 0 2590 4316                        โทรสาร 0 2590 4316  
   E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัยที ่1-12 และสถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมือง   

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง /           
ชื่อผู้รับผิดชอบ 
โทรศัพท์ / โทรสาร 

1. นายประโชติ กราบกราน                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
   โทร 0 2590 4128                       มือถือ 08 1626 4111  
   โทรสาร 0 2590 4200                  E-mail : prachote.k@anamai.mail.go.th  
2. น.ส.วิภา รุจิจนากุล                       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   โทร 0 2590 4128                        โทรสาร 0 2590 4200  
   E-mail : wipa.r@anamai.mail.go.th  
3. นางพรสุดา ศิริ                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   โทร 0 2590 4316                        โทรสาร 0 2590 4316  
   E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th  
4. นายธนโชติ  รัชพงษ์ไทย                 นักวิชาการสาธารรสุข 

โทร 0 2590 4319                        โทรสาร 0 2590 4321  
   E-mail : thanachot.r@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค / ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ 
/ โทรสาร 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 1-12  
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อติดตามสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลกระทบต่อ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 

การเผยแพร่ข้อมูล - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย 
- การรายงานตัวชี้วัดสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2560-2564   
- การรายงานตัวช้ีวัด SDG 6.2, 3.9 ของประเทศไทย 
- สนับสนุนข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 
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ตัวชี้วัด 58. ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   
 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม)   
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยาม 1. มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามี
การสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนัน้แล้วสามารถทำให้เกดิโรคได้ 

     กรณีมูลฝอยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทยแ์ละ
การรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ 

    (1) ซากหรือช้ินส่วนของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจชันสูตรศพ
หรือซากสตัว์ และการใช้สัตว์ทดลอง 

    (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉดียา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วยแก้ว สไลด์ 
และแผ่นกระจกปดิสไลด์  

    (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสยัว่าจะสัมผัสกับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้
จากเลือด สารน้ำจากร่างกายของมนุษย์หรือสตัว์ หรือวัคซีนที่ทำจากเช้ือโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี 
ผ้าก๊อส ผา้ต่างๆ และท่อยาง  

    (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากหอ้งรักษาผู้ป่วยตดิเช้ือร้ายแรง 

2. โรงพยาบาลภาครัฐ หมายถึง สถานพยาบาลที่สังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกจิ 

3. โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งได้รับอนญุาตให้ตั้งและดำเนินการ
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญตัิสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื่อประกอบการรักษาพยาบาล
คนไข้หรือผู้ป่วยซึ่งมีเตียงรับคนไขไ้ว้ค้างคืน และจดัให้มีการวินิจฉัยโรค การศลัยกรรม ผ่าตัด
ใหญ่ และให้บริการดา้นพยาบาลเต็มเวลา 

4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง หมายถึง โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ 7 เรื่อง ดังนี้ 

    (1) ด้านบุคลากร 

    (2) การคัดแยกมลูฝอยติดเชื้อ 

    (3) การเก็บรวบรวมมูลฝอยตดิเชื้อ 

    (4) การเคลื่อนย้ายมูลฝอยตดิเช้ือ 

    (5) ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลือ่นย้ายมูลฝอยตดิเช้ือ 

    (6) สถานท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ 

        (7) การกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ 

เกณฑ์เป้าหมาย โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท้ังหมดมีการจัดการมลูฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง 

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 1,437 แห่ง จำแนกเป็น  
1. โรงพยาบาลภาครัฐ  
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    (1) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ จำนวน 958 แห่ง 

    (2) โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสภากาชาดไทย จำนวน 115 
แห่ง 

2. โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 350 แห่ง 
วิธีการเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจดัเก็บข้อมลูตามแนวทางเดียวกับ

ตัวช้ีวัด   ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไดต้ามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital และรายงานผลผ่านระบบ DOH  Dashboard กรมอนามยั 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 

2. โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และโรงพยาบาลเอกชน ดำเนินการ
จัดเก็บข้อมลูโดย 
(2.1) ศูนย์อนามัยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัประเมินมาตรฐานการจัดการมลู
ฝอยติดเชื้อ  

    (2.2) ศูนย์อนามัยรวบรวมข้อมลูจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และ
รายงานผลผ่านระบบ DOH  Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th)           เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
    (2.3) ปริมาณมลูฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น และปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือที่ได้รับการกำจัดที่ถูกต้อง  
โดยการรายงานในระบบ Manifest  System 

แหล่งข้อมลู โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท้ังหมด 1,437 แห่ง 
รายการข้อมูล1 A = ปริมาณมูลฝอยตดิเช้ือของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีไดร้บัการจัดการอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ 
รายการข้อมูล2 B = ปริมาณมลูฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/B) X 100 = ร้อยละของมูลฝอยติดเช้ือในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รบัการจดัการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
วิธีการรายงาน/ความถี่
ในรายงาน 

ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

1. นายประโชติ  กราบกราน                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพเิศษ 
โทร 0 2590 4128              มือถือ 08 1626 4111  
โทรสาร 02 590 4200   E-mail prachote.k@anamai.mail.go.th 

2. น.ส.อินทริา  สุภาเพ็ชร ์                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร 0 2590 4350              โทรสาร 02 590 4200  

   E-mail intira.s@anamai.mail.go.th  
3. น.ส.ปาณสิา  ศรีดโรมนต ์                         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

โทร 0 2590 4128              โทรสาร 02 590 4200   
   E-mail panisa.s@anamai.mail.go.th 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล ศูนย์อนามัย 1-12 และ สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมือง 
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
1. น.ส.อินทิรา  สุภาเพ็ชร ์                         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทร 0 2590 4350              โทรสาร 02 590 4200  
   E-mail intira.s@anamai.mail.go.th  
2. น.ส.ปาณสิา  ศรีดโรมนต ์                         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทร 0 2590 4128              โทรสาร 02 590 4200   
   E-mail panisa.s@anamai.mail.go.th 
3. นางพรสุดา ศิริ                                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
   โทร 0 2590 4316                                  โทรสาร 0 2590 4316  
   E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th  
4. นางสาวจันท์จิรา  ตรสีิทธิมากลุ                   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

โทร 0 2590 4319              โทรสาร 0 2590 4321 
   E-mail janjira.t@anamai.mail.go.th 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เพื่อติดตามการจดัการมูลฝอยตดิเช้ืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน 

การเผยแพรข้อมูล - การรายงานข้อมลูตัวช้ีวัดตามคำรบัรอง กพร. พ.ศ. 2562 
- สนับสนุนข้อมลูการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 
- การรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ตัวชี้วัด 59. ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำ

บริโภค กรมอนามัย 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง)   

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

คำนิยาม 1. น้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่างๆ หมายถึง น้ำท่ีประชาชนใช้บริโภคในครัวเรือน ที่มาจาก
แหล่งต่างๆ ได้แก่ น้ำประปาทั้งที ่ผลิตโดยการประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประปาหมู่บ้าน น้ำตู้หยอดเหรียญ น้ำบรรจุถังพลาสติกขนาด 
20 ลิตร น้ำฝน น้ำบ่อตื้น น้ำบ่อบาดาล และน้ำประปาภูเขา  
2. เกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค หมายถึง คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี ทางด้าน
โลหะหนัก และทางด้านแบคทีเรีย ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่ม
ได้  พ.ศ. 2553 

เกณฑ์เป้าหมาย                        ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 42.5 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55  

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้ได้สถานการณ์คณุภาพน้ำบริโภคของครัวเรือนจากแหล่งนำ้ต่างๆที่ประชาชนนิยม
นำมาบริโภค  
2. เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ทีไ่ด้ไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข พัฒนาการจัดการคณุภาพน้ำบรโิภคของประชาชน 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ครัวเรือนท่ีใช้น้ำประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ น้ำประปา น้ำบรรจุขวด 20 ลติร น้ำตู้หยอดเหรียญ 
น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล และนำ้ประปาภูเขา เป็นน้ำบริโภคหลักของครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ครัวเรือนที่ใช้น้ำบริโภค โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคที่ครัวเรือนให้เป็นหลัก 1 ตัวอย่าง/ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนจะ
คำนวณโดยอาศัยฐานจำนวนครัวเรือนของประเทศ และกระจายเป็นเป้าหมายของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม. โดย
อาศัยเทียบสัดส่วนครัวเรือนในพื้นที่และข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ได้จำนวนตัวอย่าง รวม 1,560 ตัวอย่าง 
แยกรายศูนย์ฯ ดังนี ้
ศอ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 สสม 
ตัว 
อย่าง 

130 95 85 145 126 150 130 85 140 100 120 104 150 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู 1. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำจัดทำแนวทางการดำเนินงาน คำนวณจำนวนตัวอย่าง และ
กระจายตัวอย่างไปตามศูนย์อนามยั พร้อมท้ังประสานงานในการดำเนินงานไปยังศูนย์
ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย 
2. ศูนย์อนามัยประสานจังหวัดทำการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งนำ้บริโภคต่างๆตาม
เป้าหมายเพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 
3. ศูนย์อนามัยทำการรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังคณุภาพน้ำบริโภคส่งกรมอนามยั 
4. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำประเมินผล วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำป ี

แหล่งข้อมลู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัย 
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รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่ได้คุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพน้ำบรโิภค  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังฯ ทั้งหมด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด   (A / B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เปน็ผู้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงานผล ทุก 1 ปี  
เกณฑ์การประเมิน  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ศูนย์ฯ มีแผนการเฝ้าระวัง 
คุณภาพน้ำบริโภคจาก
แหล่งต่างๆ ครบถ้วน 

ศูนย์ฯ มีการดำเนินเนิน
การเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
เพื่อการเฝา้ระวังฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของ
จำนวนตัวอย่างเป้าหมาย      

ศูนย์ฯ มีการดำเนินเนิน
การเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
เพื่อการเฝา้ระวังฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนตัวอย่างเป้าหมาย      

ศูนย์ฯ มีการดำเนินการ
เก็บตัวอย่างน้ำบรโิภคเพื่อ
การเฝา้ระวังฯ ร้อยละ 
100 ของจำนวนตัวอย่าง
เป้าหมาย และมีการสรุป
สถานการณ์คณุภาพน้ำ
บริโภคจากแหล่งต่างๆ 
ของพื้นที่  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
วิธีการประเมินผล  1. จังหวัดประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ของตนเอง  

2. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ของจังหวัด 
3. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศ 

เอกสารสนับสนุน  1. เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
2. คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 

รายละเอียดข้อมูล
พ้ืนฐาน 
 Baseline data หน่วยวัด 

ผลการดำเนินงาน 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 

คุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน 
ประเภทต่างๆ ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คณุภาพน้ำบริโภค
กรมอนามัย 

ร้อยละ 43.60 51.50. 40.13  

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

นายวิโรจน์   วัชระเกยีรติศักดิ์      สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  โทร 0 2590 4606 
นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล         สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  โทร 0 2590 4606 
นายสิงค์คร     พรมขาว             สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  โทร 0 2590 4606 
น.ส.พิมลพรรณ   หาญศึก           สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  โทร 0 2590 4606 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มพัฒนาระบบการจดัการคณุภาพน้ำบริโภค สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

กลุ่มบรหิารยุทธศาสตร์และประเมนิผล  สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
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หน่วยงานนำเข้าข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม. 
หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  
1. นายรัชชผดุง  ดำรงพิงคสกลุ         โทร 0 2590 4605 
2. นายสิงค์คร     พรมขาว              โทร 0 2590 4606 
3. น.ส.พิมลพรรณ   หาญศึก           โทร 0 2590 4606 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค/ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์/
โทรสาร 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม. 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

ใช้สำหรับการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข พัฒนาการจัดการคณุภาพนำ้บริโภคของประชาชน 

การเผยแพร่ข้อมูล DOH Dashboard , รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำป ี
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ประเภทตัวชี้วัด Promotion and Prevention Excellence 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด
ภาพรวม 

แผนบูรณาการการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทสาเหตุ ลดปัจจยัเสีย่งและการเจ็บป่วยของคนไทย 
ตัวชี้วัด 60. การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับ

มลพิษทางอากาศ 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) 

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ) 
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยามตัวชี้วัด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ตรวจวัดด้วยสถานีตรวจวัดคณุภาพ
อากาศอัตโนมตัิ โดยระยะเวลาของการเฝ้าระวังคือ  

1. กรณีพ้ืนที่เสี่ยง ในปี 2562 หมายถึง พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต่ 1 ม.ค. 
– 28 ก.พ. และพื้นที่หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงวิฤตหมอกควันตั้งแต่ 1 ก.พ. – 
31 มี.ค.) โดยเฝา้ระวัง PM2.5 เป็นรายวัน (เพื่อประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพแบบระยะสั้น: 
acute effects) และเปรียบเทยีบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สุขภาพจาก PM2.5 

2. กรณีพ้ืนที่ทั่วไป เฝ้าระวัง 1 คร้ังต่อปี เปรียบเทียบมาตรฐานค่า PM2.5 เฉลี่ย 1 ปี (เพื่อ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบระยะยาว: long-term effects) 

คำนิยามศัพท ์ 1. ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter: PM2.5) หมายถึง อนุภาค
ของแข็งหรือของเหลวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (โดย 1 ไมครอน = 
0.000001 เมตร) สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานหลายวัน เป็นสารมลพิษในอากาศที่
สำคัญและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เมื่อร่างกายได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการ
สูดดมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จากจมูกและหลอดลมไปจนถึง ถุงลมและเข้าสู่กระแส
เลือดได้  

2. มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน คือ 
มาตรฐานทางวิชาการ เพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตาม
ประกาศโดยกรมอนามัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

เกณฑ์การวัด/ค่า
มาตรฐาน (ถ้าม)ี 

 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) 

มาตรฐาน PM2.5 
ของ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

เกณฑ์แนะนำ PM2.5

ขององค์การอนามัย
โลก (WHO) พ.ศ.

2549 

มาตรฐานค่าเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจาก PM2.5

ของกรมอนามัย 
พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 50 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

25 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

แบ่งระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ
ต่อสุขภาพเป็น 5 
ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 25 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

10 ไมโครกรัมต่อ 
ลูกบาศก์เมตร 

- 
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มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จาก PM2.5 ของกรมอนามัย แบ่งตาม ความ
รุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ระดับและมีคำแนะนำปฏิบตัิตนของประชาชน ดังเอกสาร
แนบ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศ ที่มีการตรวจวัด PM2.5   33 จังหวัด (รวม 66 สถานี)    

วิธีการเก็บข้อมูล 
- ข้อมูลปฐมภูม ิ
- ข้อมูลทุติยภูม ิ

 
- 
ข้อมูลทุติยภมูิ การตรวจวัดของสถานีตรวจวัดคณุภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ราย
สถาน ี

แหล่งข้อมลู 1. Website http://air4thai.com 
2. รายงานสถานการณ์คณุภาพอากาศและเสียงประจำปี ของกรมควบคุมมลพิษ 

สูตรการคำนวณ 1. กรณีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเป็นรายวัน เปรียบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย  
2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝา้ระวัง ทุก1 ปี เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 1 ป ี

รายการข้อมูล 1 กรณีพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเป็นรายวนั เปรียบเทียบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จาก PM2.5 ในช่วงวิฤต 

รายการข้อมูล 2 กรณีพื้นที่ท่ัวไป เฝ้าระวัง ทุก1 ปี เปรียบเทยีบค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 1 ป ีและนำมา
เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ 

ช่วงเวลาของข้อมลู - กรณีพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตั้งแต ่1 ม.ค. – 28 ก.พ. และ
พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงวิฤตหมอกควันตั้งแต่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. เฝ้าระวังเป็นรายวัน 
เปรียบเทยีบมาตรฐานค่าเฝ้าระวังฯ กรมอนามัย เพื่อเป็นข้อมูลในการสื่อสารและแจ้งเตือน
ประชาชน 
- กรณีพื้นที่ท่ัวไป (จังหวัดมสีถานตีรวจวัดคณุภาพอากาศหลายแห่งให้ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
สถานีฯ ที่มีค่าสูงสุดเป็นตัวแทน) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย  
โดยประสานหน่วยงานจัดเก็บข้อมลูหลักคือสำนักจัดการคณุภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ 

วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังของกรมควบคุมมลพิษ และ
วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
   1. กรณีพื้นที่เสี่ยง  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
   2. กรณีพื้นที่ท่ัวไป จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 1 ครั้งต่อปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
นางสาวอำพร บุศรังษี              กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ผู้ประสานงานจัดทำรายงานตัวชี้วัด 
นางสาวกรวิภา  ปุนณศิริ          กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค   

ศูนย์อนามัย (ช่วงวิกฤต) 
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การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

1. เฝ้าระวังกรณีพื้นที่เสี่ยง: ประเมินสถานการณ์และชี้เป้าพื้นที่เสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานค่าเฝา้ระวังผลกระทบต่อสขุภาพจากคา่ PM2.5 ที่แบ่งตามระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อสุขภาพ (5 สี) (Assessment) เพื ่อชี ้ให้เห็นจังหวัดที่มีความเสี ่ยงต่อ
สุขภาพ และนำไปสื่อสารเตือนภัย โดยใช้ระดับ PM2.5 ระบุคำแนะนำในการปฏิบัติตนของ
ประชาชน ทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งแจ้งเตือน (Advocacy) แก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ  (Intervention) และ
ทำให้เกิดการจัดการปัจจัยเสี่ยง (Management) เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน 

2. เฝ้าระวังกรณีพ้ืนที่ทั่วไป: ประเมินสถานการณ์ปริมาณ PM2.5 เป็นค่าเฉลี่ยที่เกินมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย 1 ปี รายสถานีตรวจวัดและรายจังหวัด เพื่อช้ีให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มของ PM2.5 
ทั้งประเทศ รวมถึงหาความเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ (เช่น อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ (ICD-10: J00-J99) 

การเผยแพร่ข้อมูล - Website  http://hia.anamai.moph.go.th/  
- Facebook https://www.facebook.com/anamaihia/  
- LINE Group หมอกควันภาคเหนอื และสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- รายงานสถานการณด์้านอนามัยสิง่แวดล้อม กรมอนามัย 
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ประเภทตัวชี้วัด Promotion and Prevention Excellence 
ส่งผลต่อตัวชี้วัด
ภาพรวม 

แผนบูรณาการการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดล้อม (ตัวช้ีวัด: คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต
หมอกควันไดร้ับการแกไ้ขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 86) 

ประเภทสาเหตุ ลดปัจจยัเสีย่งและการเจ็บป่วยของคนไทย 
ตัวชี้วัด 61. การเฝ้าระวังระดับอุณหภูมิสงูสุด และอัตราป่วยด้วยโรคท่ีเกี่ยวกับความร้อน 
มิติข้อมูล  Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) 

 Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) 
 Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสรมิ) 
 Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) 

คำนิยามตัวชี้วัด - การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลภัยคุกคาม
สุขภาพกรณีความร้อน ด้วยอุณหภูมิสูงสุด และข้อมูลการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคจาก
ความร้อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และนำมาวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพจากความร้อน 
จัดทำรายงาน เผยแพร่ สื่อสารผลการเฝ้าระวังตามระดับเตือนภัย รวมทั้งนำผลไปใช้ในการ
แก้ไข และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (เช่น สื่อสารสาธารณะ กำหนดโครงการ กิจกรรมแกไ้ข
ปัญหา กำหนดมาตรการ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป็นต้น) 

- การเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อน  หมายถึง การเจ็บป่วยจากภาวะผิดปกติในการ
ตอบสนองของร่างกายต่อการสัมผัสความร้อน เรียงลำดับตามความรุนแรงตั้งแต่ การบวม
แดด (Heat Edema) ผด ผื่นคันจากความร้อน (Heat rash/Prickly Heat) ลมแดด (Heat 
syncope) ตะคริวแดด การเกร็งตัวของกล้ามเนื ้อ (Heat cramps) เพลียแดด (Heat 
exhaustion) และอาจเสียชีวิตได้จากโรคลมร้อน (Heat stroke) โดยการวินิจฉัยและบันทกึ
ลงระบบรายงานการเจ็บป่วยด้วยรหัส T67.0-T67.9 ตาม ICD-10 

เกณฑ์การวัด/ค่ามาตรฐาน (ถ้ามี) 
เกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากระดบัอุณหภมูิสูงสดุ กรมอนามยั 

ระดับ อุณหภูมิสูงสุด 
(องศาเซลเซียส) 

ระดับความเสี่ยง การสื่อสารเตือนภัย 

1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40.0 °C ระดับเฝ้าระวัง - 
2 40.1 – 43.0 °C ระดับเตือนภัย สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีผ่านช่องทางการ

สื่อสารต่าง ๆ เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์  วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย  
แผ่นพับ  และโปสเตอร์     

3 43.1 - 45.0 °C ระดับอันตราย ควรแจ้งเตือนประชาชนและประสานการดำเนินงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมการรองรับและ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนวันละ 2 
ครั้งผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4 43.1 - 45.0 °Cติดต่อกัน 3 วัน 
หรือ 45.1°C ขึ้นไป 

ระดับอันตราย
มาก 

ควรแจ้งเตือนประชาชนอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 
ผ่านช่องทาง social media ต่าง ๆ  และประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานท่ีดูแล
กลุ่มเสี่ยง  
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

77 จังหวัดทั่วประเทศ  

วิธีการเก็บข้อมูล 
- ข้อมูลปฐมภูม ิ
- ข้อมูลทุติยภูม ิ

 
- 
ข้อมูลทุติยภมูิ การตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา 

แหล่งข้อมลู Website https://www.tmd.go.th/ 
สูตรการคำนวณ แสดงข้อมูลอณุหภมูิสูงสดุ ทั้งค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ จังหวดัที่มีอุณหภมูิสูงสดุ และสรุป

สถานการณ์ในภาพแผนที่ พร้อมการดำเนินงานด้วยรูปแบบ info-graphic 
ช่วงเวลาของข้อมลู มีขอบเขตของการเฝ้าระวัง คือ เฉพาะช่วงฤดูร้อน เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2562 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย โดยประสานหน่วยงานจัดเก็บข้อมลูหลัก คือ  

กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักระบาดวิทยา 
วิธีการรายงาน/ความถี่
ในการรายงาน 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังสภาพอากาศของกรม
อุตุนิยมวิทยา และวิเคราะห์ข้อมลู โดยแบ่งความถี่ในการรายงานข้อมูลตามระดับความรุนแรง 
ดังนี้  
- กรณีอุณหภูมสิูงสุดอยู่ในระดับ 40.1 – 43.0 °C จัดทำรายงานสรปุสถานการณ์รายสัปดาห์ 
- กรณีอุณหภูมสิูงสุดอยู่ในระดับ 43.1 - 45.0 °C จัดทำรายงานสรปุสถานการณ์รายวัน 
- กรณีอุณหภูมสิูงสุดอยู่ในระดับ 43.1 - 45.0 °C ติดต่อกัน 3 วัน หรือ 45.1°C ขึ้นไป จัดทำ
รายงานสรุปสถานการณร์ายวัน และเพิ่มความถี่ 2 ครั้ง ต่อวัน ในการรายงานข้อมลู เพื่อเป็น
ข้อมูลในการสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานจัดทำ
รายงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
นางสาวอำพร บุศรังษี              กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 
ผู้ประสานงานจัดทำรายงานตัวชี้วัด 
นางสาวเบญจวรรณ ธวัชสุภา     กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนกลาง 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

หน่วยงานนำเข้าข้อมูล
ส่วนภูมภิาค   

ศูนย์อนามัย  

เอกสารประกอบ แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อลดและปอ้งกันผลกระทบต่อสุขภาพ  
กรณีความร้อน ปี 2562 

การนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์

เป็นข้อมูลนำเข้าให้ ศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีความ เพื่อชี้ให้เห็น
จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ และนำไปสื่อสารเตือนภัย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนของ
ประชาชน ทั้งประชาชนท่ัวไปและกลุ่มเสี่ยง พร้อมท้ังแจ้งเตือน (Advocacy) แก่ผู้บริหารและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ  (Intervention) และทำให้
เกิดการจัดการปัจจัยเสี ่ยง (Management) เพื ่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน   

การเผยแพร่ข้อมูล - Website  http://hia.anamai.moph.go.th/  
- Facebook https://www.facebook.com/anamaihia/  
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สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

ใบงานประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
กลุ่มวัย ประเด็นเฝ้าระวัง ตัวต้ัง (A) และตัวหาร (B) 

แม่และเด็ก อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิด
มีชีพแสนคน 

MMR = (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ 
A = จำนวนมารดาตายระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลัง
คลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่
กำหนด (นับตามจังหวดัที่ตาย) 
B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูล
เด็กเกิดจากทะเบียนราษฎร์) 

 อัตราทารกตายคลอดต่อการเกิดพนัคน Still Birth Rate = (A/B) x 1,000 
A = จำนวนทารกตายคลอด 
B = จำนวนการเกิดทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (มีชีพบวกตาย
คลอด) 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อการรับรู้สถานการณ์การตายมารดาและทารกได้รวดเร็ว ในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพหญิงช่วงตั้งครรภ์ 
คลอด และหลังคลอดเพื่อ 

      - ลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดอย่างมีประสิทธิภาพ    
      - ลดการตายคลอดของทารกอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อควบคุมสถานการณ์และพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยแม่

และเด็กคุณภาพ 
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

3.1 การตายมารดาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากข้อมูลสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พบว่า ปี พ.ศ.2547 ,  2549, 2551, 2556, 2559 และ 
2560 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคนเท่ากับ 44.5, 41.6, 38.5, 31.2, 26.6 และ 18.4 ตามลำดับ แสดงให้
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2558 32.7 34.2 33.8 11.3 10.7 10.0 21.4 28.4 16.6 35.4 15.6 42.8 24.2

2559 44.4 18.2 22.1 17.2 19.2 6.0 26.1 17.5 22.1 12.9 27.6 45.3 24.3

2560 27.0 27.1 26.8 21.8 10.2 18.6 7.5 18.2 3.5 10.1 22.0 30.4 18.4

2561 4.1 14.8 11.1 18.0 11.7 17.1 24.6 18.5 11.1 14.9 17.3 34.8 16.9
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เห็นว่า สถานการณ์การตายมารดาของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆ และผลการดำเนินงานการตายมารดาจาก
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 พบว่าผลการดำเนินงาน
ภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ มีมารดาตายทั้งสิ้นจำนวน 102 ราย คิดเป็นอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 17.1 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคน (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดคือไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพิจารณาอัตราส่านการตายมารดาปี 2561 แบบรายเขตพบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 และ 11 มีอัตราส่วนการตายมารดาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ถึงแม้ผล
การดำเนินงานในปี 2561 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ก็ยังพบว่าเขตบริการสุขภาพที่ 12 ที่มีอัตราส่วนการตาย
มารดาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และจากการกำกับติดตามการดำเนินงานงานจากระบบเฝ้าระวังการตายมารดาราย
เดือน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปี 2560 พบว่าสาเหตุหลักของการตายมารดาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางตรงจาก
ภาวะแทรกซ้อนทางสูติติกรรมในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด อันได้แก่ ภาวะ PPH และ PIH  ดังนั้นกรม
อนามัยจึงเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาจากสาเหตุที่ป้องกัน (PPH&PIH) ซึ่งผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า
การตายมารดาจากสาเหตุตกเลือดลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 45.7 ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และยังพบวา่การ
ตายมารดาจากสาเหตุความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.5 อีกด้วย และยังพบว่าการตายมารดาด้วย
สาเหตุทางตรงคิดเป็นร้อยละ 50 อีกส่วนหนึ่งมาจากภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมและศัลยกรรมถึงร้อยละ 42.4 เช่น 
โรคหัวใจ,  Sepsis, โรคปอด เป็นต้น และการตายที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้อีกร้อยละ 7.6   

 
3.2 ทารกตายคลอด 

ในประเทศไทยฐานข้อมูลทารกตายคลอดยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ซึ่งค่าคาดประมาณ WHO พ.ศ. 
2๕๕๗ – 2๕๕๙ อัตราทารกตายคลอดต่อการเกิดพันคนเท่ากับ 5 จึงมีความจำเป็นอย่างที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และ
ระบบกำกับติดตามข้อมูลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อและนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  

การตายมารดาและทารกถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชีวัดSDGs และglobal strategy indicators ตามลำดับ 
และถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวัย : ส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ และแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย   สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรม

กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบอัตราส่วนการตายมารดารายเขต ปี 2558 – 2561 ในช่วงเวลาเดียวกัน 
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อนามัย จึงดำเนินงานและทำหน้าที่ในการ สังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้หน่วยงานในระบบส่งเสริม
สุขภาพทั้งในระดับประเทศ พื้นที่และท้องถิ่นให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายส่งเสริม
การเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เด็กพัฒนาการสมวัย 

การตั้งครรภ์และการคลอดนำมาซึ่งความ ปิติ ยินดี ความสมหวัง และความสมบูรณ์ของครอบครัว    แต่ทว่า
ในบางครอบครัวมิได้ประสบกับรอยยิ้มและความสุขสมหวังเสมอไป ในแต่ละปีมี “แม่” จำนวนไม่น้อยท่ีปราศจากโอกาสที่ได้
โอบกอดลูกน้อยที่เฝ้าทะนุถนอมตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็มีลูกน้อยจำนวนนับร้อยที่ไม่ได้สัมผัสค่าน้ำนม
หยดแรกของแม่ ไม่ได้รับความรัก ความอบอุ่น จากอ้อมกอดของแม่ เนื่องจากการเสียชีวิตของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ คลอด 
และหลังคลอด และในทางกลับกันยังมีแม่จำนวนมากท่ีไม่สามารถโอบกอด เลี้ยงดูลูกน้อยที่ทะนุถนอมเนื่องจากการตายของ
ทารกตั้งแต่ในครรภ์ และยังส่งผลให้มารดามีภาวะแทรกซ้อนและส่งผลต่อสุขภาพของมารดาหรืออาจเสียชีวิตได้ในที่สุด จัก
เห็นได้ว่าการตายมารดาและการตายคลอดของทารกไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต และครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง
เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขและปัญหาทางสังคมในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ปัญหาการตายมารดาและ
ทารกยังเป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยของประชากรกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยที่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดูแลและ
การบริการด้านงานอนามัยแม่และเด็ก สภาพสังคม และการสาธารณสุขไทย ตลอดจนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อีกด้วย  

 
5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แหล่งข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้ ทันเวลาต่อการวเิคราะห์สถานการณ์ มีความต่อเนื่อง) 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยตอ่การเกิดมีชีพแสนคน 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่    มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ระบบเฝ้าระวังการตาย
มารดาสำนักส่งเสริม สุขภาพ กรมอนามัย 
2. อัตราทารกตายคลอดต่อการเกดิพันคน 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่    มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC    มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ สถิตสิาธารณสุข  
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ใบงานประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
 - ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
- ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. วัตถุประสงค์  
 - เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานการคัดกรองสายตาและแกไ้ขปัญหาสายตานักเรียน 

3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  
จากการศึกษาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของสภาวะตาบอด ตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นสาเหตุสำคัญและเป็น

ปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประชากรเด็กไทยอายุ 1 ถึง 14 ปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเด็กอายุ 
1-14 ปี  จำนวน 2,743 ราย ของโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2545-2550 ซึ่งเก็บตัวอย่างในพ้ืนท่ี 22 จังหวัด พบว่า ภาวะสายตาผิดปกติเป็นสาเหตุของสภาวะตาบอด
ถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทย และเป็นสาเหตุของสภาวะตาเลือนราง ร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2555 การศึกษาเรื่อง การคัดกรอง
ภาวะสายตาผิดปกติโดยครูในเด็กก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียน จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ลำพูน และนครพนม พบว่า เด็กมีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่น
สายตาร้อยละ 4.1 ซึ่งการประมาณการในภาพประเทศคาดว่าจะมีเด็กจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาประมาณ 260,000 คน ภาวะ
สายตาผิดปกติที่นำไปสู่ภาวะตาบอดในเด็กไทย เป็นกลุ่มโรคที่หลีกเลี่ยงได้ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก ถ้าได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลา จะสามารถลดจำนวนเด็กตาบอดและตาเลือนรางได้ 

จากผลการดำเนินงานในภาพรวมประเทศ พบว่านักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา ร้อยละ 36.7 
(พฤษภาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561, ปีการศึกษา 2560) ซึ่งยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อพิจารณารายเขตพบว่าศูนย์
อนามัยที่ 2 เป็นเขตที่มีผลการดำเนินงานสูงท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 71.7 รองลงมาคือศูนย์อนามัยที่ 11 ร้อยละ 45.1 ส่วนศูนย์
อนามัยที่ 5 มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด เพียงร้อยละ 26.0 ซึ่งในจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคั ดกรอง พบนักเรียนชั้น ป. 1 
ตรวจพบสายตาผิดปกติ ร้อยละ 2.2  โดยพบว่าศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่พบนักเรียนมีสายตาผิดปกติมากท่ีสุด (ร้อยละ 4.1) 
นอกจากน้ีพบว่านักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อ เพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (ได้รับการคัดกรองซ้ำโดยเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขกรณีคัดกรองสายตาแล้วพบความผิดปกติโดยครูประจำชั้น) ร้อยละ 82.3 (www.vision2020thailand) 
 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  

ปัจจัยต่างๆ ทางด้านกายวิภาค และสรีรวิทยาหลายประการของอวัยวะลูกตา มีระบบการมองเห็นที่พัฒนาเป็น
ขั้นตอนตามวัย เมื่อมีอุปสรรคมาทำให้ระบบการมองเห็นต้องหยุดการพัฒนาไป แล้วไม่ได้รับการดูแลแก้ไขให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในเด็กอนุบาลและประถมศึกษา อายุ  3-12 ปี เป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการทางสายตา หากไม่ได้รับการแก้ไขความ
ผิดปกติ จะเสี่ยงต่อการพิการทางสายตาถาวร ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้  เพราะความสามารถทางตาช่วยการพัฒนาด้าน
อื่นๆ ให้ดีขึ้นถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะระบบประสาทที่ทำหน้าที่ตีความเกี่ยวกับการมองเห็น ถ้าไม่สามารถทดสอบสายตา  
และค้นหาโรคตาในวัยก่อนเข้าเรียน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับอวัยวะลูกตาที่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ทำให้เด็กมีระดับการ
มองเห็นไม่ชัดเจนเช่นเด็กสายตาปกติในวัยเดียวกัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว 

วัฒน ีเย็นจิต (2540 อ้างถึงในสุวิมล อุดมพิริยะศักย์, 2548) ได้สรุปสาเหตุการสูญเสียการมองเห็นโดยมีสาระสำคญั
ดังต่อไปนี้  

1) โรคตาที ่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม  เช่น โรคจอประสาท ตาเสื ่อมที ่เป็นพันธุกรรม (Retinitis 
Pigmentosa)  

2) โรคลูกตาดำมีขนาดเล็กผิดปกติ (Micro Cornea) ต้อกระจกแต่กำเนิด  
3) โรคติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ เช่น มารดาติดโรคหัดเยอรมัน  
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4) ความผิดปกติจากการคลอด เช่น คลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักน้อย ต้องเข้าตู้อบเพื่อให้ออกซิเจน ทำให้จอ
ประสาทตามีการพัฒนาไม่สมบูรณ์ จอประสาทตาบางส่วน อาจถูกทำลายไป ทำให้ระดับการมองเห็นลดลง  

5) การขาดวิตามินเอ ทำให้กระจกตามีปัญหา เป็นเพราะขาดสารอาหาร  
6) เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นของเด็กหรืออุบัติอื่น เช่น หลังจากการคลอดมี ปัญหา มีประเส้นประสาทสมองพิการ 

เกิดอาการเกร็ง และชัก (Cerebral Palsy)  
7) เกิดความผิดปกติจากการพัฒนาของอวัยวะลูกตาตั้งแต่อยู่ในครรภ์  
8) มีความพิการซ้ำซ้อน มีสติปัญญาและสายตาผิดปกติร่วมกัน  
9) ความผิดปกติทางสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดการดูแลที่ ถูกต้อง เช่น สายตาผิดปกติชนิดสายตาสั้น                

สายตายาว สายตาเอียง และตาขี้เกียจ ตาเขแบบถาวร เป็นต้น 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ได้รับการตรวจคดักรองสายตา ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ 

www.visiion2020thailand.org 
2. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 ตรวจพบสายตาผดิปกติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ 

www.visiion2020thailand.org  
3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80    

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ 
www.visiion2020thailand.org 
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สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
 

ใบงานประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
    เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
       
2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อทราบสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนำไปวางแผนและนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อนงานส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการคดักรอง การส่งเสรมิพัฒนาการสมวัย และการกระตุ้น
ติดตามเด็กทีส่งสัยล่าช้า 

 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในช่วง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ข้อมูลจากระบบรายงาน 
Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ผลการดำเนินงานโดยรวมทุกเขตเด็กไทยมี
พัฒนาการสมวัยและสูงกว่าเป้าหมาย มีเพียงเขตเดียว คือ เขต 1 ที่ยังพบว่าได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 94.7 แต่เมื่อเทียบกบั
การเข้าถึงของเด็กปฐมวัยรายเขตสุขภาพ ส่วนใหญ่พบว่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายรายเขตที่กำหนดไว้ มีเพียงเขต 7 และ 12 ที่ผ่าน
เกณฑ์ คือ ร้อยละ 92.8 และร้อยละ 91.33 ตามลำดับ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมระดับประเทศทำให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ (ร้อยละ 90) ผลการดำเนินงานพบเพียงร้อยละ 83.7 เมื่อพบเด็กท่ีสงสัยล่าช้าและมีการติดตามได้ตำ่กว่าเกณฑท์ี่
กำหนด (รายละเอียดดังภาพ) หากไม่ได้รับการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อเด็กไทยในอนาคตได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ระบบ HDC ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
 

4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
  1. ครอบครัว เช่น แบบแผนการเลี้ยงดู  ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของพ่อแม ่

2. ภาวะสุขภาพของเด็ก เช่น สุขภาพเด็ก ความเจ็บป่วย โรค 
3. พฤติกรรมของเด็ก เช่น ความ รู้ความเข้าใจ ความตระหนักของเด็ก 
4. เศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ครอบครัว ชุมชมเมือง ในและนอกเขต วัฒนธรรมการเลี้ยงดูแบบเดิม   
5. สิ่งแวดล้อม เช่น การจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสรมิพัฒนาการที่เหมาะสม  
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5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
     1. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ...................................................  
 
   2. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือนทุกคนได้รับการการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และตรวจพบ
พัฒนาการสงสัยล่าช้า 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ...................................................  
 
   3. ร้อยละของเด็กอายุ 9 , 18 , 30 และ 42 เดือนท่ีตรวจพบพัฒนาการสงสยัล่าช้าไดร้ับการกระตุน้พัฒนาการ ภายใน 30 วัน   

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ 
..................................................... 
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สำนักโภชนาการ 
 

ใบงานประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง  

- ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิก 
- ร้อยละของหญิงตั้งครรภม์ีภาวะโลหิตจาง 
- ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รบัยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน  
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีภาวะเตี้ย  
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน  
- ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม  

 
2. วัตถุประสงค์  
            - เพื่อรับรู้สถานการณ์และแนวโนม้โภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศไทย 

- เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะหส์ถานการณ์และแนวโนม้โภชนาการหญิงตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 0-5 
ปี ในประเทศไทย  

- วางแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ และเด็กอายุ 0-5 ปี เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน   
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

ความครอบคลุมของหญิงตั้งครรภท์ี่ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีนมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 63.2 เป็นร้อยละ 
77.6 ในปี 2560 และลดลงเป็นร้อยละ 70 ในปี 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบว่า เขต 1, 2, 4, 8, 11, 12 ความ
ครอบคลมุต่ำกว่าร้อยละ 70 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน เหลก็และกรดโฟลิก ปี 2558-2561 
              
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
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ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ลดลงมากในปี 2558 (ร้อยละ 20.4) และ ปี 2559 (ร้อยละ 17.4) หลังจากนั้นลดลง

อย่างช้า ๆ จนถึงปี 2561 พบร้อยละ 16.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบว่า เขต 4, 6, 9, 17, 18 มีภาวะโลหติจางหญิง
ตั้งครรภ์สูงกว่าร้อยละ 16  

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์มภีาวะโลหิตจาง ปี 2558-2566 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
 

ทารกแรกเกิดนำ้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ในปี 2556 ถึงปี 2558 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2559 
และ ปี 2560 โดยพบร้อยละ 11.3 

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2556-2560 

 
 ที่มา : สถิตสิาธารณสุข พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10.7
10.4

10.6 11.1 11.3

0

5

10

15

2556 2557 2558 2559 2560

20.4
17.4 17.0 16.2

0

5

10

15

20

25

2558 2559 2560 2561

ร
อ้

ย
ล

ะ

13.9
15.3

13.0

18.3

15.5
17.4

13.7 14.1

16.8

14.0

17.3
18.6

16.2

ร
อ้

ย
ล

ะ



 

118 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 

ข้อมูลในไตรมาส 4 ปี 2561 เด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมส่วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ จากปี 2558 ร้อยละ 47 
เป็นร้อยละ 48.5 ในปี 2561 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบว่า ทุกเขตมีค่า
ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสมส่วน ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม มี 5 เขต ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเขต 
12  

แผนภูมิที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2558-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ไตรมาส 4 ปี 2561 ประมวลผลวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
 

หากพิจารณาปัญหาโภชนาการขาดและเกิน พบปัญหาเด็กเตี้ยมากกว่าเด็กผอมและอ้วน และมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยทั้งเด็กเตี้ยและผอม พบร้อยละ 10.17 และร้อยละ 5.41 ในปี 2561 ตามลำดับ ส่วนข้อมูลเด็กอ้วนของ          ปี 
2558-2560 ไม่รวมเด็กภาวะเริ่มอ้วนจึงทำให้ค่าร้อยละต่ำ เมื่อพิจารณาป็นรายเขตสุขภาพ พบทุกเขต มีค่ามากกว่ารอ้ยละ 
10 ยกเว้น เขต 3, 4, 5, 6, 9 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย ผอม อ้วน ปี 2558 – 2561 
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ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ : ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ปี 2558-2560 ตัวเลขในกราฟเฉพาะอ้วนเท่านั้น ไม่รวมเริม่อ้วน 

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
 สาเหตุของการขาดอาหาร 

1. แม่มีภาวะเตี้ย (ขาดอาหารเรื้อรัง) ในวัยเด็ก 
2. แม่มีน้ำหนักตัวน้อยก่อนตั้งครรภ ์
3. แม่ไดร้ับอาหารไมเ่พียงพอในช่วงตั้งครรภ ์
4. เด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
5. เด็กได้รับอาหารไม่เหมาะสมเพียงพอ 
6. เด็กเจ็บป่วยบ่อย 
7. ฟันผุ 
8. เคลื่อนไหวร่างกายน้อย/พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
9. ครอบครัวยากจน 
10. ระดับการศึกษาของพ่อแม่/ผู้ปกครองน้อย 
11. การเลีย้งดูของพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ด ี
12. แม่มีลูกมากและระยะห่างของการมีลูกสั้น 
13. การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสขุไม่ด ี

สาเหตุของเด็กอ้วน 
1. กรรมพันธ์ุ 
2. น้ำหนักแรกเกิดมาก 
3. กินจุบจิบ  
4. กินข้าว-แป้งมาก 
5. กินอาหารที่มีไขมันมาก หรือของทอดบ่อยๆ 
6. กินอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่มรีสหวานเป็นประจำ 
7. เคลื่อนไหวร่างกายน้อย/พฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 ประเทศ

เตีย้ 14.9 11.4 9.3 8.8 9.0 9.8 10.0 12.0 9.8 10.5 10.4 11.5 10.7

ผอม 6.3 6.8 6.4 4.9 5.0 5.4 5.5 7.4 6.0 6.3 5.4 6.6 6.0

อ้วน 10.6 9.6 9.8 9.7 8.7 9.8 8.4 8.9 6.5 8.0 10.0 6.7 8.7

ร้อ
ยล

ะ
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 ปัจจัยท่ีทำให้เด็กสูงดีสมส่วน 
1. หญิงตั้งครรภ์มสี่วนสูงมากกว่า 150 เซนติเมตร 
2. หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบตุร และเด็กได้รับอาหารครบทุกกลุ่มและปริมาณเพียงพอทุกวัน 
3. น้ำหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ตลอดการตั้งครรภ ์
4. หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบตุร กินยาเม็ดไอโอดีน เหล็ก โฟลิก ตามที่แนะนำ 
5. เด็กอายุ 0-6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
6. เด็กมีกิจกรรมทางกายเหมาะสม 
7. นอนหลับเพียงพอ 
8. สุขนิสัยส่วนบุคคลด ี
9. อาหารปลอดภัย 
10. สิ่งแวดล้อมด ี

 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน เหล็กและกรดโฟลิก 
     ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................  
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภม์ีภาวะโลหติจาง 
     ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................ 
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
     ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ สถิตสิาธารณสุข   
4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ไดร้บัยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................ 
5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน ร้อยละ 57 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................ 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10  

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................  
7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................    
8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม ไม่เกินร้อยละ 5 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................ 
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ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย 

อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (กิโลกรัม) 

ปี เดือน 
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ น้ำหนักค่อนข้างน้อย น้ำหนักตามเกณฑ์ น้ำหนักค่อนข้างมาก น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ 

< - 2 S.D. -2 S.D. ถึง  < -1.5 S.D. -1.5 S.D. ถึง + 1.5 S.D. > +1.5 S.D. ถึง + 2 S.D. > + 2 S.D. 
5 0 9.7 - 14 14.1-14.9 15.0-22.6 22.7-24.2 24.3 - 40.0 
5 1 9.8 - 14.1 14.2-15.0 15.1-22.9 23.0-24.5 24.6 - 40.4 
5 2 10.0 - 14.3 14.4-15.2 15.3-23.1 23.2-24.7 24.8 - 40.8 
5 3 10.1 - 14.4 14.5-1.5.3 15.4-23.3 23.4-25.0 25.1 - 41.1 
5 4 10.2 - 14.5 14.6-15.4 15.5-23.5 23.6-25.2 25.3 - 41.5 
5 5 10.4 - 14.6 14.7-15.6 15.7-23.8 23.9-25.5 25.6 - 41.9 
5 6 10.5 - 14.7 14.8-15.7 15.8-24.0 24.1-25.7 25.8 - 42.3 
5 7 10.6 - 14.8 14.9-15.8 15.9-24.3 24.4-26.0 26.1 - 42.7 
5 8 10.8 - 15.0 15.1-16.0 16.1-24.4 24.5-26.2 26.3 - 43.0 
5 9 10.9 - 15.1 15.2-16.1 16.2-24.6 24.7-26.4 26.5 - 43.5 
5 10 11.0 - 15.3 15.4-16.3 16.4-24.9 25.0-26.7 26.8 - 43.9 
5 11 11.1 - 15.4 15.5-16.4 16.5-25.2 25.3-27.0 27.1 - 44.3 
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ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย 

อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร) 

ปี เดือน 
เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง 

< - 2 S.D. -2 S.D. ถึง < -1.5 S.D. -1.5 S.D. ถึง + 1.5 S.D. > +1.5 S.D. ถึง + 2 S.D. > + 2 S.D. 
5 0 80.9 - 99.8 99.9-101.9 102.0-115.1 115.2-117.3 117.4 - 135.9 
5 1 81.5 - 100.3 100.4-102.4 102.5-115.6 115.7-117.8 117.9 - 136.4 
5 2 82.0 - 100.8 100.9-102.9 103.0-116.1 116.2-118.4 118.5 - 136.8 
5 3 82.6 - 101.3 101.4-103.4 103.5-116.7 116.8-118.9 119.0 - 137.2 
5 4 83.1 - 101.7 101.8-103.8 103.9-117.2 117.3-119.4 119.5 - 137.7 
5 5 83.7 - 102.2 102.3-104.3 104.4-117.7 117.8-120.0 120.1 - 138.1 
5 6 84.2 - 102.7 102.8-104.8 104.9-118.2 118.3-120.5 120.6 - 138.5 
5 7 84.8 - 103.1 103.2-105.3 105.4-118.7 118.8-121.0 121.1 - 138.9 
5 8 85.3 - 103.6 103.7-105.8 105.9-119.2 119.3-121.5 121.6 - 139.3 
5 9 85.8 - 104.0 104.1-106.2 106.3-119.8 119.9-122.0 122.1 - 139.8 
5 10 86.4 - 104.5 104.6-106.7 106.8-120.3 120.4-122.6 122.7 - 140.2 
5 11 86.9 - 104.9 105.0-107.1 107.2-120.8 120.9-123.1 123.2 - 140.6 
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ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง 

อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เซนติเมตร) 

ปี เดือน 
เตี้ย ค่อนข้างเตี้ย ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง 

< - 2 S.D. -2 S.D. ถึง < -1.5 S.D. -1.5 S.D. ถึง + 1.5 S.D. > +1.5 S.D. ถึง + 2 S.D. > + 2 S.D. 
5 0 78.3 - 98.9 99.0-101.0 101.1-113.9 114.0-116.0 116.1 - 135.2 
5 1 79.1 - 99.4 99.5-101.5 101.6-114.5 114.6-116.6 116.7 - 135.7 
5 2 79.7 - 100.0 100.1-102.1 102.2-115.1 115.2-117.2 117.3 - 136.2 
5 3 80.4 - 100.5 100.6-102.6 102.7-115.7 115.8-117.9 118.0 - 136.8 
5 4 81.0 - 101.0 101.1-103.1 103.2-116.3 116.4-118.5 118.6 - 137.4 
5 5 81.7 - 101.5 101.6-103.6 103.7-116.9 117.0-119.1 119.2 - 137.9 
5 6 82.3 - 102.1 102.2-104.2 104.3-117.4 117.5-119.6 119.7 - 138.5 
5 7 82.8 - 102.6 102.7-104.7 104.8-118.0 118.1-120.2 120.3 - 139.2 
5 8 83.5 - 103.1 103.2-105.2 105.3-118.6 118.7-120.8 120.9 - 139.8 
5 9 84.1 - 103.6 103.7-105.7 105.8-119.2 119.3-121.4 121.5 - 140.4 
5 10 84.7 - 104.1 104.2-106.2 106.3-119.7 119.8-121.9 122.0 - 141.0 
5 11 85.4 - 104.6 104.7-106.8 106.9-120.3 120.4-122.5 122.6 - 141.6 
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ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

ส่วนสูง 
(ซม.) 

เพศชาย : น้ำหนัก (กิโลกรัม) เพศหญิง : น้ำหนัก (กิโลกรัม) 

ผอม ค่อนข้าง
ผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน ผอม ค่อนข้าง

ผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน 

< -2S.D. 
-2S.D. ถึง <-

1.5S.D. 
-1.5S.D. 

ถึง 
+1.5S.D 

> +1.5S.D. 
ถึง +2S.D 

> +2 S.D.
ถึง +3S.D. < +3S.D. <-2S.D.  -2S.D. ถึง  

< -1.5S.D 
-1.5S.D. ถึง 

+1.5S.D 
> +1.5S.D. 
ถึง +2S.D 

> +2S.D. 
ถึง +3S.D. > +3S.D. 

121 12.5 - 18.9 19.0-19.7 19.8-26.9 27.0-28.5 28.6-31.6 31.7 - 41.4 12.4 - 18.4 18.5-19.3 19.4-27.1 27.2-28.7 28.8-31.9 32.0 - 40.9 
122 12.6 - 19.3 19.4-20.1 20.2-27.5 27.6-29.1 29.2-32.3 32.4 - 42.5 12.5 - 18.7 18.8-19.6 19.7-27.7 27.8-29.4 29.5-32.8 32.9 - 42.0 
123 12.7 - 19.6 19.7-20.4 20.5-28.0 28.1-29.7 29.8-33.0 33.1 - 43.6 12.6 - 19.0 19.1-19.9 20.0-28.4 28.5-30.2 30.3-33.8 33.9 - 43.1 
124 12.8 - 20.0 20.1-20.8 20.9-28.7 28.8-30.4 30.5-33.9 34.0 - 44.7 12.7 - 19.4 19.5-20.4 20.5-29.1 29.2-30.9 31.0-34.7 34.8 - 44.2 
125 12.9 - 20.3                                                                                                                                                                                                                                                                         20.4-21.2 21.3-29.3 29.4-31.0 31.1-34.5 34.6 - 45.7 12.8 - 19.7 19.8-20.7 20.8-29.8 29.9-31.8 31.9-35.7 35.8 - 45.4 
126 13.0 - 20.7 20.8-21.6 21.7-29.9 30.0-31.7 31.8-35.3 35.4 - 46.8 12.9 - 19.9 20.0-21.0 21.1-30.5 30.6-32.6 32.7-36.7 36.8 - 46.4 
127 13.1 - 21.1 21.2-22.0 22.1-30.7 30.8-32.6 32.7-36.3 36.4 - 47.8 13.0 - 20.3 20.4-21.5 21.6-31.3 31.4-33.4 33.5-37.7 37.8 - 47.6 
128 13.2 - 21.4 21.5-22.4 22.5-31.3 31.4-33.3 33.4-37.1 37.2 - 48.7 13.1 - 20.6 20.7-21.8 21.9-32.0 32.1-34.2 34.3-38.6 38.7 - 48.6 
129 13.3 - 21.8 21.9-22.8 22.9-32.1 32.2-34.1 34.2-38.1 38.2 - 49.8 13.2 - 21.0 21.1-22.2 22.3-32.8 32.9-35.2 35.3-39.8 39.9 - 49.6 
130 13.4 - 22.1 22.2-23.2 23.3-32.9 33.0-35.0 35.1-39.2 39.3 - 50.7 13.3 - 21.3 21.4-22.6 22.7-33.7 33.8-36.1 36.2-40.9 41.0 - 50.7 
131 13.5 - 22.5 22.6-23.7 23.8-33.7 33.8-35.9 36.0-40.3 40.4 - 51.5 13.4 - 21.7 21.8-23.0 23.1-34.5 34.6-37.0 37.1-42.0 42.1 - 51.8 
132 13.6 - 23.0 23.1-24.2 24.3-34.6 34.7-36.8 36.9-41.4 41.5 - 52.5 13.5 - 22.1 22.2-23.4 23.5-35.3 35.4-37.9 38.0-43.1 43.2 - 52.9 
133 13.7 - 23.4 23.5-24.6 24.7-35.4 35.5-37.8 37.9-42.5 42.6 - 53.4 13.6 - 22.5 22.6-23.9 24.0-36.2 36.3-38.8 38.9-44.2 44.3 - 53.8 
134 13.8 - 23.8 23.9-25.1 25.2-36.2 36.3-38.7 38.8-43.6 43.7 - 54.4 13.7 - 22.9 23.0-24.3 24.4-37.1 37.2-39.9 40.0-45.4 45.5 - 54.7 
135 13.9 - 24.3 24.4-25.6 25.7-37.1 37.2-39.6 39.7-44.7 44.8 - 55.3 13.8 - 23.2 23.3-24.8 24.9-38.0 38.1-40.8 40.9-46.4 46.5 - 55.7 
136 14.0 - 24.7 24.8-26.0 26.1-37.9 38.0-40.5 40.6-45.7 45.8 - 56.2 13.9 - 23.7 23.8-25.3 25.4-38.9 39.0-41.8 41.9-47.6 47.7 - 56.8 
137 14.1 - 25.2 25.3-26.5 26.6-38.8 38.9-41.4 41.5-46.8 46.9 - 57.2 14.0 - 24.1 24.2-25.8 25.9-39.8 39.9-42.7 42.8-48.6 48.7 - 57.7 
138 14.2 - 25.6 25.7-27.0 27.1-39.6 39.7-42.4 42.5-47.8 47.9 - 58.0 14.1 - 24.6 24.7-26.3 26.4-40.6 40.7-43.6 43.7-49.6 49.7 - 58.6 
139 14.3 - 26.1 26.2-27.5 27.6-40.4 40.5-43.2 43.3-48.7 48.8 - 58.9 14.2 - 25.1 25.2-26.9 27.0-41.6 41.7-44.6 44.7-50.7 50.8 - 59.5 
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การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง 

กลุ่มวัย ประเด็นเฝ้าระวัง ตัวต้ัง (A) และตัวหาร (B) 
แม่และเด็ก 1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์

ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน 
เหล็กและกรดโฟลิก 
2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภม์ี
ภาวะโลหิตจาง 
 
 
3. ร้อยละของทารกแรกเกิดมี
น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
4. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 6 
เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 
 
 
5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 
เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริม
ธาตุเหล็ก 
6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีภาวะโลหติจาง 
 
7. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ 57 
 
 
8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ี
มีภาวะเตี้ย ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 
9. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี 
มีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 
 
 
10. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 
ปี มีภาวะผอม ไมเ่กินร้อยละ 
5 

A= จำนวนหญิงตั้งครรภ์คนไทยไดร้ับยาเม็ดเสรมิไอโอดีน เหล็ก
และกรดโฟลิก 
B= จำนวนหญิงตั้งครรภ์คนไทยที่มารับบริการฝากครรภ์ทั้งหมด 
A= จำนวนหญิงไทยท่ีมารับบริการฝากครรภไ์ดร้ับการตรวจ 
HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32 
B= จำนวนหญิงไทยท่ีมารับบริการฝากครรภไ์ดร้ับการตรวจ 
HCT ทั้งหมด 
A= จำนวนเด็กแรกเกิดที่มนี้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม 
B= จำนวนเด็กแรกเกดิทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
A= จำนวนเด็กแรกเกิด - 6 เดือน ท่ีแม่หรือผู้เลี้ยงดู ตอบว่ากิน
นมแม่อย่างเดยีว 
B= จำนวนเด็กแรกเกดิ - 6 เดือน ที่แม่หรือผู้เลี้ยงดไูด้ถูก
สอบถามเรื่องการกินนมแม ่
A= เด็กอายุ 6 เดือน -5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตเุหล็ก 
B= จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ทั้งหมดที่มารับบริการคลินิก
ภูมิคุ้มกัน 
A= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะโลหติจาง 
B= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปีท่ีได้รับการตรวจภาวะโลหติจาง
ทั้งหมด 
A= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รบัการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 
และมภีาวะสูงดีสมส่วน 
B= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
ทั้งหมด 
A= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รบัการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 
และมภีาวะเตี้ย 
B= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
ทั้งหมด 
A= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รบัการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 
และมภีาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
B= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
ทั้งหมด 
A= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ป ีที่ได้รบัการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง 
และมภีาวะผอม 
B= จำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
ทั้งหมด 

วัยเรียน ร้อยละของเด็กวัยเรยีนอายุ 6-
14 ปี สูงดีสมส่วน 
 

A= เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และมีภาวะสูงดสีม
ส่วน 
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2. วัตถุประสงค์  
      2.1 เพื่อรับรู้สถานการณ์ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภาวะโภชนาการของแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งสามารถนำผลมาใช้ในการ
วางแผนการดำเนินงานและสามารถสร้างระบบและกลไกการดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกในการติดตามสถานการณ์อย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง  

2.2 เพื่อการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการ และจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงใน
การแก้ไขปัญหา 
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

จากรายงาน HDC (Health Data Center) ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงสมส่วน เพียงร้อยละ 50.69 ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายในปี 2561 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 54 และในปี 2562 ได้
กำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 57 และสถานการณ์เตี้ยในปี 2561 ร้อยละ 10.17  ผอมร้อยละ 5.41  อ้วนร้อยละ 8.34 
นอกจากน้ัน ส่วนสูงของเด็กปฐมวัย ยังเป็นตัวบ่งช้ีทางอ้อม (proxy indicator) ของสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ จึงต้องส่งเสริมการเพิ่ม
ความสูงของเด็ก โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2564 เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย 113 เซนติเมตรในเพศชาย และ 112 เซนติเมตร
ในเพศหญิง   

 
 

 
 
ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 
 
 
 
ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปีมีภาวะผอม 
 
 
ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 
ปีมีภาวะเตี้ย 
 
 
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กวัยเรียนท่ี
อายุ 12 ปี  

B= เด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูงทั้งหมด 
A= เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และมีภาวะเริ่ม
อ้วนและอ้วน 
B= เด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูงทั้งหมด 
A= เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และมีภาวะผอม 
B= เด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูงทั้งหมด 
A= เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และมีภาวะเตี้ย 
B= เด็กวัยเรยีนอายุ 6-14 ปีท้ังในสถานศึกษาและนอก
สถานศกึษาที่ไดร้ับการช่ังน้ำหนัก/วัดส่วนสูงทั้งหมด 
A= ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กท้ังหมดที่อายุ 12 ปีรวมกัน 
B= จำนวนเด็กท่ีอายุ 12 ปีท่ีได้วัดส่วนสูงท้ังหมด 

วัยรุ่น ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 
ปี สูงดีสมส่วน 

A= วัยรุ่นไทยท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาท่ีมีอายุ 15-
18 ปี ที่ได้รับการช่ังน้ำหนัก/วัดสว่นสูง และมภีาวะสูงดีสมส่วน 
B= วัยรุ่นไทยท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาท่ีมีอายุ 15-
18 ปี ที่ได้รับการช่ังน้ำหนัก/วัดสว่นสูงท้ังหมด 

วัยทำงาน ร้อยละของประชาชนวัย
ทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ

A= ประชาชนไทยอายุ 30 – 44 ป ีที่ได้รับการคัดกรองโรค 
NCDs และมีดัชนีมวลกายปกต ิ
B= ประชาชนไทยอายุ 30 – 44 ปีที่ได้รับการคัดกรองโรค 
NCDs ทั้งหมด 



 

127 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และกรดโฟลิก ปี 2558-2561 

 
ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 
ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ปี 2558-2566 

 
ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 
ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนกัน้อยกว่า 2,500 กรัม ปี 2556-2560 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ปี 2559-2561 

 
ที่มา: ข้อมูลรายงานHDC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ปี 2557-2561 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
 

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเต้ีย ผอม อ้วน ปี 2558 – 2561 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ประมวลผลวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ : ข้อมูลร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี อ้วน ปี 2558-2560 ตัวเลขในกราฟเฉพาะอ้วนเท่านั้น ไม่รวมเร่ิมอ้วน 

 
 สถานการณ์เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ในช่วง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)ข้อมูลจากระบบรายงาน 
Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผลการดำเนินงานรายเขตสุขภาพ ส่วนใหญ่พบว่า
ต่ำกว่าค่าเป้าหมายรายเขตที่กำหนดไว้ มีเพียงเขต 7 เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ คือ ร้อยละ 71.4 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 71.0) ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมระดับประเทศทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  (ร้อยละ 68) ผลการดำเนินงานพบเพียงร้อยละ 65.5 
เท่านั้น  
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ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 
 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 

จากระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2557–2561 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557–2561) เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเขต ในปีงบประมาณ 2561 พบว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำนวน 7 เขต คือ เขต 2, 4, 6, 7, 8, 10 และ 12 ในขณะที่ เขต 1, 3, 5, 9 และ 11 สถานการณ์ลดลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  

ร้อยละเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2557-2561 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 

 
 
 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

เป้าหมาย 65.0 66.0 66.0 70.0 66.0 68.0 71.0 69.0 74.0 69.0 66.0 65.0 68.0

ผลงาน 61.1 63.2 62.4 66.6 62.8 65.3 71.4 67.9 68.0 66.9 62.7 62.1 65.5
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เป้าหมายปี 61 รอ้ยละ 68 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ปี 57 0.0 62.1 63.6 60.8 64.1 65.0 68.8 64.1 68.5 60.3 64.4 62.0 64.3

ปี 58 60.9 61.4 63.0 63.2 62.4 64.0 67.6 64.9 69.3 64.6 62.6 61.8 64.2

ปี 59 61.4 61.3 63.7 63.6 62.3 63.1 66.2 65.0 67.0 63.0 62.3 60.5 63.2

ปี 60 61.9 62.5 62.9 66.5 62.9 65.2 68.1 65.8 70.5 66.1 62.8 62.0 65.2

ปี 61 61.1 63.2 62.4 66.6 62.8 65.3 71.4 67.9 68.0 66.9 62.7 62.1 65.5

เป้าหมาย 65 66 66 70 66 68 71 69 74 69 66 65 68
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 ภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
สถานการณ์เด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในช่วง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ข้อมูลจากระบบ

ร า ย ง า น  Health Data Center ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ณ ว ั นท ี ่  1 5  ส ิ งห าคม  2561 ผลกา รด ำ เ น ิ น ง า น 
รายเขตสุขภาพส่วนใหญ่ พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายรายเขตที ่กำหนดไว ้ มีเพียงเขต 7, 8, 10 และ 12 เท่านั ้นที่ 
ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10  

ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน  
ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 
 
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 

จ า ก ร ะ บ บ ร า ย ง า น  Health Data Center ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ใ น ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ 2557–2560  
เมื่อเทียบกับเป้าหมายรายเขต ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าสถานการณ์ของเด็กวัยเรียน ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนรายเขต 
ส่วนใหญ่พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ร้อยละของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน 
ปีงบประมาณ 2557-2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม
ปี 57 0.0 10.2 12.3 14.1 12.6 11.1 8.1 7.2 7.9 8.6 11.1 8.6 9.7

ปี 58 10.7 11.1 12.6 14.4 13.6 11.8 7.9 7.5 8.1 8.7 12.6 9.0 10.2

ปี 59 11.8 11.8 12.4 13.5 14.0 12.6 8.8 8.3 9.2 9.4 12.7 8.4 11.1

ปี 60 12.5 12.2 13.7 12.6 14.1 12.7 9.6 8.8 9.3 8.6 13.6 8.4 11.1

เป้าหมาย 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 
 สถานการณ์เด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ในช่วง 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ข้อมูลจากระบบ
ร า ย ง า น  Health Data Center ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ณ ว ั นท ี ่  1 5  ส ิ งห าคม  2561 ผ ลกา รด ำ เ น ิ น ง าน 
รายเขตสุขภาพ ส่วนใหญ่พบว่าเด็กผู้ชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 148.6 เซนติเมตร เด็กผู้หญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 149.9 เซนติเมตร โดย
เ ป ้ า ห ม า ย ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 4  ค ื อ  เ ด ็ ก อ า ย ุ  1 2  ป ี  เ พ ศ ช า ย  ม ี ส ่ ว น ส ู ง เ ฉ ล ี ่ ย  1 5 4  เ ซ น ต ิ เ ม ต ร 
 เพศหญิง มีส่วนสูงเฉลี่ย 155 เซนติเมตร  

ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชาย และเด็กหญิงอายุ 12 ปี  
ปีงบประมาณ 2561 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 
จากข้อมูลระบบรายงาน Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2557–2560 เมื่อเทียบกับ

เป้าหมายรายเขต ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าสถานการณ์ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กเพศชายและเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชายอายุ 12 ปี  ปีงบประมาณ 2557-2560 จำแนกรายเขตสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ปี 57 0.0 147.1 148.6 148.3 149.3 147.7 148.2 146.1 147.9 145.8 146.8 145.2 148.9

ปี 58 146.6 147.9 149.2 149.4 149.0 147.8 147.9 147.5 148.2 147.2 148.7 146.1 147.7

ปี 59 149.2 148.4 150.0 149.2 150.2 149.0 148.1 147.5 148.8 147.4 148.8 146.1 147.8

ปี 60 148.9 149.1 150.4 149.0 150.5 149.6 148.1 147.8 149.4 148.4 149.5 145.6 147.1

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.0150.0160.0
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ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กเพศหญิงอายุ 12 ปี  ปีงบประมาณ 2557-2560 จำแนกรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 1) 

       
ผลจากสำรวจพฤติกรรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของกรมอนามัย ปี พ .ศ. 2560  ในเด็กอายุ 10 ปี และ อายุ 12 ปี 

พบว่า เด็กอายุ 10 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านการบริโภค ร้อยละ  6.1 กินอาหารเช้าทุกวัน ร้อยละ 66.9  กิน
อาหารไม่ได้ตามสัดส่วนและปริมาณที่แนะนำใน 1 วัน เช่น นม ไข่ ผัก ด้านกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ร้อยละ 13.7 สำหรับ
เด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ด้านการบริโภค ร้อยละ 3.3  กินอาหารเช้าทุกวัน ร้อยละ 54.7 กินอาหารไม่ได้
ตามสัดส่วนและปริมาณที่แนะนำใน 1 วัน เช่น นม ไข่ ผัก ด้านกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ร้อยละ 18.5 ซึ่งสอดคล้องกับการ
สำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 27 
และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงถึง 14 ช่ัวโมงต่อวัน 

สถานการณ์วัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ปีงบประมาณ 2561 ผลงานร้อยละ 65.7 (จากข้อมูลของระบบ Health 
Data Center กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้ค่าตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศท่ีกำหนดไว้ 
คือ ร้อยละ 65 ท้ังนี้มี 6 เขตสุขภาพ ที่มีผลงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 1, 2, 3, 5,10 และ 11 ตาม
แผนภาพดังต่อไปนี ้

 
ที่มา : ระบบรายงาน HDC วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 รวม

ปี 57 0.0 149.0 149.7 149.2 150.1 149.1 150.1 147.5 149.8 147.7 147.7 146.9 150.1

ปี 58 147.6 149.3 150.4 150.5 149.8 148.6 149.1 149.1 150.1 149.3 149.8 148.0 149.3

ปี 59 150.3 149.8 151.3 149.7 151.0 150.0 149.5 148.9 150.4 149.3 150.0 148.3 149.2

ปี 60 149.5 150.6 151.6 149.6 151.4 150.6 149.4 149.2 151.0 150.0 150.9 147.6 148.5

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.0150.0160.0
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สถานการณ์ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 19 ปี จากข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยวัยรุ่นไทย 
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 -เมษายน 2560 
พบว่า เพศชายมีส่วนสูงเฉลี่ย 170.8 เซนติเมตร เพศหญิงมีส่วนสูงเฉลี่ย 158.1 เซนติเมตร เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 คือ 
วัยรุ่นอายุ 19 ปี เพศชาย มีส่วนสูงเฉลี่ย 175 เซนติเมตร เพศหญิง มีส่วนสูงเฉลี่ย 162 เซนติเมตร 

สถานการณ์ค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี จากข้อมูลของ Health data center ตั้งแต่
ปี 2557-2561 พบว่า เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มดัชนีมวลกายของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี ลดลง คือ เขตสุขภาพที่ 1  
(ลดลงจากร้อยละ 53.06 เป็นร้อยละ 47.98) เขตสุขภาพท่ี 6 (ลดลงจากร้อยละ 59.26 เป็นร้อยละ 56.13) และเขตสุขภาพที่ 
12 (ลดลงจากร้อละ 50.51 เป็นร้อยละ 45.35)  นอกจากนี้มีบางเขตสุขภาพที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2560-2561 คือ เขต
สุขภาพที่ 3 (ลดลงจากร้อยละ 50.92 เป็น ร้อยละ 50.34) และเขตสุขภาพที่ 4 (ลดลงจากร้อยละ 53.52 เป็นร้อยละ 53.37) 
แต่มีบางเขตสุขภาพท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2559-2561 คือ เขตสุขภาพท่ี 2 (เพิ่มขึ้นจาก 45.13 เป็น 46.14)  เขตสุขภาพท่ี 7 
(เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 55.71 เป็นร้อยละ  57.36) เขตสุขภาพท่ี 8 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.16 เป็น ร้อยละ 56.58) เขตสุขภาพที่ 
9 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ  50.53 เป็นร้อยละ 56.94)  เขตสุขภาพท่ี 11 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.02 เป็นร้อยละ 49.82) และมีบาง
เขตสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2560-2561 คือ เขตสุขภาพที่ 5 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.94 เป็นร้อยละ 53.71) เขต
สุขภาพที่ 10 (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.77 เป็นร้อยละ 52.13) สำหรับภาพรวมพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 -2561 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.44 เป็นร้อยละ 52.80) และเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายทั้งรายเขตและภาพรวม แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถ
ทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

ร้อยละค่าดัชนีมวลกายปกติของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี ต้ังแต่ปี 2557-2561 

 
 

 
ที่มา : ข้อมูลจาก Health Data Center   ข้อมูลปี 2561 เป็นข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 โดยเพิ่มขึ้น

จาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี พ.ศ. 2568 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี พ.ศ. 2583 ประกอบกับแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยทำงานและผู้สูงอายุ เป็นผลให้ประเทศต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาล จำนวน
แพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขณะเดียวกัน เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ ระดับเชาว์ปัญญาต่ำ
กว่ามาตรฐานสากล ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัย จะช่วยลดปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและระดับเชาว์ปัญญาที่ต่ำกว่ามาตรฐานได้  

องค์กรอนามัยโลกชี้ให้เห็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อระดับเชาว์ปัญญาของเด็กมี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1)ธาตุเหล็ก 2)ไอโอดีน 
3)ส่วนสูงของเด็ก 4)การเลี ้ยงดูเด็ก แสดงให้เห็นว่าโภชนาการมีผลต่อเชาว์ปัญญา เนื่องจากธาตุเหล็กและไอโอดีนเป็น
สารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง พัฒนาระบบประสาท นอกจากธาตุเหล็ก ไอโอดีนที่มีผลการ
เจริญเติบโตหรือการเพิ่มสว่นสูงแล้ว ยังมีสารอาหารอื่นที่สำคัญอีกหลายชนิดต่อการเพิ่มส่วนสูง เช่นพลังงาน โปรตีน แคลเซียม 
สังกะสี วิตามินเอ วิตามินบี 1 2 12 โฟเลท และวิตามินซี เป็นต้น 

ดังนั้น โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี หรือ 2 ,500 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนา
สมอง และการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวัยทารก จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบกระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของร่างกาย 
และการทำหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการ เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential 
Growth) โดยดูจากการที่เด็กมีส่วนสูงอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง และสูง จากกราฟส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ) และ  มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (จากกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง) เป็นการดูการเจริญเติบโตทั้งส่วนสูงและน้ำหนัก
พร้อมกันในเด็กคนเดียวกัน ซึ่งจะใช้คำว่า “เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน” เด็กสูงจะทำให้มีระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ จากการศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยโดย รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ ปี พ.ศ. 2544 
พบว่า เด็กอายุ 2-18 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดี มีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กที่เตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ประมาณ 6 จุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของประเทศซิมบอบเบ พบว่า ความสูงที่ต่างกันมากกว่า 3.4 เซนติเมตร คะแนนการเรียนจะดีกว่า เมื่อผลการเรียนดี 
มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูง เป็นผลให้รายได้ดี จากการวิเคราะห์ข้อมูล birth cohorts ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง 5 
ประเทศ (กัวเตมาลา บราซิล ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ และอินเดีย) พบว่า เด็กอายุ 2 ปี ท่ีมีส่วนสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เซนติเมตร 
จะมีรายได้ในวัยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และมีทรัพย์สินในบ้านมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและสามารถพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการ รวมทั้งด้านกีฬาเพราะมีส่วนสูงดี ลดความเสียเปรียบด้านโครงสร้างร่างกาย เด็กสูงและสมส่วน จะมีการสร้าง
ระบบภูมิคุ้มกันโรค ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อหรือเป็นแล้วหายเร็ว ลดการเสียชีวิต เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีประสิทธิภาพใน
การทำงาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นผลให้ค่ารักษาพยาบาลลดลงทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ส่งผลต่อผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศเพิ่มมากขึ้น และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ปัจจัยต้นเหตุของเด็กวัยเรียน ได้แก่ ครอบครัว เช่น แบบแผนการเลี้ยงดู  ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของพ่อ
แม่ ภาวะสุขภาพของเด็กเอง เช่น สุขภาพเด็ก ความเจ็บป่วย โรค รวมทั้งพฤติกรรมของเด็ก เช่น ความ รู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนักของเด็ก เศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ครอบครัว ชุมชมเมือง ในและนอกเขต วัฒนธรรมการบริโภคความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา  สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื ้อต่อการส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ท้ังภายในและนอกโรงเรียน  

จากการรายงานระบบกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) ปี พ.ศ.2559-2561 พบวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูง
ดีสมส่วนร้อยละ 64.5 66.8  และ 65.7 ตามลำดับ และจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่นอายุ 15-21 ปี พ.ศ.2560 โดย
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าวัยรุ่นอายุ 15-21 ปีกว่าครึ่งหนึ่งไม่กินอาหารเช้า โดยเพศชายกินอาหารเช้าทุกวันมากกว่า
เพศหญิง คือ ร้อยละ 47.0 และร้อยละ 35.8 ตามลำดับ วัยรุ่นทั้งชายและหญิงมีการงดอาหารมื้อใดมื้อหน่ึงหรือมากกว่า โดยมี
เพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่กินอาหารครบ 3 มื้อต่อวัน เป็นเพศชายร้อยละ 38.0 และเพศหญิงร้อยละ 24.7 ทำให้ค่ามัธยฐาน
ปริมาณอาหารที่ได้รับในหนึ่งวันน้อยกว่าคำแนะนำตามธงโภชนาการ ซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยต่อวัน วัยรุ่นชายและหญิงกินอาหาร
กลุ่มข้าว-แป้ง 7 และ 6 ทัพพีตามลำดับ (ปริมาณที่แนะนำ 10 ทัพพี/วัน) กินเนื้อสัตว์ 9 และ 6 ช้อนกินข้าวตามลำดับ (ปริมาณ
ที่แนะนำ 9 ช้อนกินข้าว/วัน)  กินผัก 3 และ 2 ทัพพีตามลำดับ(ปริมาณที่แนะนำ 5 ทัพพี/วัน) ดื่มนม 225 และ 200 มิลลิลิตร 
ตามลำดับ (ปริมาณที่แนะนำ 250 มิลลิลิตร/วัน) และวัยรุ่นทั้งชายและหญิงกินผลไม้ 2 ส่วน/วัน (ปริมาณที่แนะนำ 4 ส่วน/วัน) 



 

135 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

วัยรุ่นชายและหญิงใช้เวลายามว่างในการเล่นกีฬาโดยเฉลี่ยต่อวันเพียง 24.1 และ 17.5 นาที ตามลำดับ (ระยะเวลาที่แนะนำ 
60 นาที/วัน) และนอนหลับในวันที่มีเรียนหรือทำงาน 7.3 ชั่วโมง/คืน ในขณะที่วันหยุดนอนหลับ 9 ชั่วโมง/คืน สอดคล้องกับ
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายครั้งท่ี 5 พ.ศ.2557-58 ซึ่งพบว่าคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป งดอาหารมื้อเช้า
มากที่สุดถึงร้อยละ 53.5 โดยกลุ่มที่กินอาหารครบ 3 มื้อน้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ 15-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.9 กินผักและผลไม้
เฉลี่ยเพศชายและหญิง วันละ 2.2 และ 1.5 ส่วน ตามลำดับ และจากการสำรวจการบริโภคนมของคนไทย สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ.2559 พบว่าคนไทยดื่มนมโดยเฉลีย่ต่อวันเพียง 50 มิลลิตร นอกจากน้ียังมีรายงานผลสำรวจจากศูนยเ์ทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2550-2551ช่วงอายุ 16-25 ปี ด้านพฤติกรรมวัยรุ่นอายุ 15-29 ปี พบว่ากิน
อาหารครบ 3 มื้อลดลงจากร้อยละ 71.7เหลือร้อยละ 69.9 งดมื้อเช้าจากร้อยละ 58.4 ลงเหลือเพศชายร้อยละ 55.8 และเพศ
หญิงร้อยละ 57.6 เช่นเดียวกับกิจกรรมทางกายเพียงพอมีแนวโน้มลดลงคือจากร้อยละ79.9 เป็นร้อยละ 79.2 และค่ามัธยฐาน
ของเวลาที่มีกิจกรรมทางกายโดยรวมการทำงาน การเดินทางและกิจกรรมยามว่างลดลงจาก 187.1เหลือ 102.9 นาทีต่อวัน จะ
เห็นได้ว่าวัยรุ่นยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำใหม้ี
ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีตามไปด้วย 

 
พฤติกรรมสุขภาพของวัยทำงานจากการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่มตัวอย่างวัยทำงาน พ.ศ.2561 

โดยสำนักทันตะสาธารณสุข พบว่า มีพฤติกรรมกินผัก 5 ทพัพีต่อวัน ร้อยละ 29.58 ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม ร้อยละ 26.26 ไม่
ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ร้อยละ 18.02 มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติอย่างน้อยวันละ 30 นาที  ร้อยละ 26.85 ไม่นั่ง
หรือเอนกายเฉยๆ ติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง ร้อยละ 43.25 นอนถึง 7 ชั่วโมง  ร้อยละ 88.58 แปรงฟันก่อนนอน นาน 2 
นาที ร้อยละ 48.71 ปัจจัยเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้ประชาชนวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 
5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะโลหติจาง 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ..................................  
2. ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ สถิตสิาธารณสุข   
3. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 6 เดอืน กินนมแม่อย่างเดียว 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ MICS survey 
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สำนักทันตสาธารณสุข 
 

การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง ข้อเสนอเพื่อการดำเนินการเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ 2562 

 
กลุ่มวัย ประเด็นเฝ้าระวัง 

เด็กอายุ 0-2 ปี  -ร้อยละเด็กอายุ 18 เดือน ปราศจากฟันผุ 

เด็กอายุ 3 ปี  -ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผ ุ

เด็กวัยเรียน 
อายุ 12 ปี  

- ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ 
- ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มผี ุ
- ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีเหงือกอักเสบ 

ผู้สูงอายุ  
60- 74 ปี 

- ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ 

 
2. วัตถุประสงค์  
      เพื่อให้สามารถรับรู้ปัจจัย หรือสถานการณ์ช่องปาก ที่มีผลกระทบต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีในแต่ละช่วง รวมทั้งสง่ผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายปลายทาง  คือ ประชาชนไทย อายุ 80 ปี มีสุขภาพช่องปากที่ดี มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 
คู่สบฟันหลัง จึงต้องมีการเฝ้าระวังในแต่ละช่วงวัย  โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามพฤติกรรมช้ีวัด ท่ีสมัพันธ์กับสภาวะสุขภาพบ่งช้ีสำคญั  ซึ่งสัมพันธ์การปญัหาโรคสำคญัในแต่ละช่วงวัย 
และการสูญเสยีฟัน 

 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการดำเนินงาน กำกับติดตาม ประเมินผลแผนงานหรือโครงการ 
 3. เพื่อใช้เฝ้าระวังสภาวะและโรคสำคัญในแตล่ะกลุ่มอาย ุ  
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  
 

อายุ 18 เดือน 
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อายุ 3ปี 
 

      
 
อายุ 12ปี 

 

 
 
กลุ่มวัยสูงอาย ุ
 

 

51.1 54.26

67.29

56

0

20

40

60

80

100

58 59 60 61

50.6 52.7 52.6 51.3

71.3
78.6

70.2
75.7

81.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

58 59 60 61

ปราศจากฟันผุ ฟันดีไมม่ีผุ ไมม่ีเหงือกเลือดออก

44.7
49.91

45.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

59 60 61



 

138 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants) 
 4.1 เด็กอายุ 0-2 ปี และ3 ปี:วัยกำลังเจริญเติบโต ต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านพยายามสรร
หาอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้ลูกทาน แต่ถ้าลูกมีฟันผุ เคี้ยวอาหารแล้วเจ็บ ก็จะทานอาหารได้ไม่ดีนัก และไม่ค่อยอยากเคี้ยว
อาหารเพราะเคี้ยวทีไรก็เจ็บ เด็กที่มีฟันผุเยอะก็มักจะตัวเล็ก ทานได้ไม่เต็มที่ ทำให้เติบโตได้ไม่เต็มที่ด้วย 
 4.2 เด็กอายุ 12 ปี: เป็นช่วงที่มีฟันแท้ขึ้นจึงจำเป็นต้องดูแล และเริ่มมีฟันกรามขึ้น หากเปรียบเทียบกับส่วนอื่นแล้ว จะ
ทำให้เกิดคราบพลัคได้ง่ายเนื่องจากแปรงฟันไม่ถึง ซึ่งถือว่าเป็นบริเวณที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้วยการแปรงฟันเป็นประจำที่บ้าน
มากเป็นพิเศษ  ควรมีมาตรการควบคุมฟันผุในกลุ่มวัยนี้ คือการ ฝึกให้เด็กแปรงฟันอย่างถูกต้องหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน
ทุกวัน การเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ รณรงค์โรงเรียนที่ปลอดน้ำอัดลม น้ำขนมหวาน ขนม กรุบกรอบ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 
75 ทั่วประเทศ 
 4.3 วัยทำงานอายุ 40-59 ปี และผู้สูงอาย ุ
 ประชาชนกลุ่มวัยทำงานอายุ 35 - 44 ปี และผู้สูงอายุ 60- 74 ปี เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสะสมในช่องปากสูง  ทั้งฟันผุ 
รากฟันผุ และปริทันต์ที่นำไปสู่การสูญเสียฟัน ที่สัมพันธ์กับการเคี้ยว และปัญหาช่องปากแห้ง มะเร็ง ท่ีสัมพันธ์กับการกลืนและ
โรคทางร่างกาย  แต่จากผลการสำรวจ ทั้งวัยทำงาน และสูงอายุ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปพบทันตบุคลากร โดยให้เหตุผลหลักว่า ไม่
มีอาการ ทั้งที่กลุ่มวัยทำงาน มีฟันผุที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการอุดฟันกว่าร้อยละ 60  จำเป็นต้องได้รับการถอนฟัน 
ร้อยละ 26 และเพิ่มเป็นร้อยละ 54 ในกลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งโรคดังกล่าว ถ้าได้รับการตรวจในขณะที่รอยโรคอยู่ในระยะแรก การ
รักษาจะไม่ยุ่งยาก และสามารถเก็บรักษาฟันแท้ให้คงอยู่ในช่องปากได้ โดยไม่ต้องถอน  แต่จากข้อมูลในรอบปีที่ผ่านมากลุ่มวัย
ทำงานและผู้สูงอายุไปพบทันตแพทย์เพื่อรับการรักษาเพียงร้อยละ 34 เท่านั้น และเกือบทั้งหมดมีอาการเจ็บปวดจากรอยโรค
ระยะท้ายๆแล้ว 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภไ์ดร้ับการตรวจสุขภาพช่องปาก 

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปาก  

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.3 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผ ุ

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.4 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ 

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.5 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไมม่ีผ ุ

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.6 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีเหงือกอักเสบ 

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.7 ร้อยละวยัทำงานอายุ 40-59 ปีมีฟันใช้งานอย่างน้อย 24 ซี่  

     มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอื่น ระบุ  
1.8 ร้อยละวยัทำงานอายุ 40-59 ปีมีโรคปริทันต ์

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.9 ร้อยละผูสู้งอายุมีฟันใช้งานอย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ 

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
1.10 ร้อยละผูสู้งอายุมีโรคปริทันต์ 

    มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
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1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
 สภาวะทันตสุขภาพและปจัจัยเสี่ยงในผู้สูงอายุ  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อติดตามและเฝ้าระวังปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดีในผู้สูงอายุ รวมถึงเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัด คือ ประชาชนไทยอายุ 80 ปี มีสุขภาพช่องปากท่ีดี มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบฟันหลัง 

2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการดำเนินงาน กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและแผนงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 เพื่อใช้เฝ้าระวังสภาวะและโรคสำคัญในผู้สูงอาย ุ
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

 

หัวข้อ 
ผลการสำรวจ ปี พ.ศ. 

2561 2560 2559 
1) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีใช้ยารักษาโรคทางระบบ (ที่ส่งผลให้

อัตราการไหลของน้ำลายลดลง) 
58.3 55.2 N/A 

2) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีเป็นโรคเบาหวาน    
 ไม่เป็น / ไมรู่้ / ไม่เคยตรวจ 68.1 N/A N/A 
 เป็น และคมุได ้ 28.8 27.3 N/A 
 เป็น และคมุไมไ่ด ้ 3.1 3.4 N/A 

3) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีเคี้ยวหมาก 13.7 14.8 N/A 
4) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีสูบบหุรี ่ 9.3 12.7 N/A 
5) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีแปรงฟันแท้ก่อนนอน 76.1 75.0 N/A 
6) ร้อยละของผุสู้งอายุท่ีใช้ไหมขัดฟนั/แปรงซอกฟัน 21.7 N/A N/A 
7) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี ่ 40.1 49.0 44.7 
8) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีจำนวนคูส่บฟันหลัง    

 0 – 3 คู่ 40.1 N/A N/A 
 ≥ 4 คู่ โดยเป็นคู่สบฟันแท้ทั้งหมด 32.5 39.5 29.5 
 ≥ 4 คู่ โดยเป็นคู่สบฟันแท้ + เทียม 16.0 49.9 N/A 
 ≥ 4 คู่ โดยเป็นคู่สบฟันเทียมทั้งหมด 11.4 N/A N/A 

9) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีฟันแท้ที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ และ 
4 คู่สบฟันหลัง (แท้) 

16.7 N/A 37.1 

10) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีมีฟันแท้ที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 
4 คู่สบฟันหลัง (แท้) 

45.7 47.3 44.7 

11) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีใส่ฟันเทียมถอดได ้ 20.4 20.3 N/A 
 ใส่ฟันเทียมถอดได้ < 16 ซี ่ 35.8 N/A N/A 
 ใส่ฟันเทียมถอดได้ ≥ 16 ซี ่ 21.1 N/A N/A 
 ใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 43.1 23.6 N/A 

12) ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีได้รับบริการทันตกรรมป้องกัน/รักษาใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมา (ไมร่วมการตรวจช่องปากเพียงอย่างเดียว) 

49.4 52.2 N/A 
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมสีุขภาพช่องปากท่ีดี
ของผู้สูงอาย ุดังนี ้
 4.1 จำนวนฟันแท้: จำนวนฟันแท้เป็นตัวช้ีวัดที่แสดงถึงสภาวะช่องปากอย่างง่าย  สาเหตุหลักท่ีทำให้ผู้สูงอายุสูญเสีย
ฟัน คือ การเป็นโรคปริทันต์อักเสบและฟันผุ  นอกจากนั้นแล้ว โรคทางระบบต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน และพฤติกรรมเสี่ยงท่ี
เกี ่ยวข้องกับช่องปาก เช่น การสูบบุหรี่ หรือพฤติกรรมการเคี ้ยวที่ผิดปกติก็ทำให้สูญเสียฟันได้เช่นกัน จากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า การมีฟันจำนวนมากจะทำให้มีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 1.1 – 2.7 เท่า 
 4.2 คู่สบฟันหลัง: การเคี้ยวอาหารเป็นหน้าที่หลักของอวัยวะในช่องปาก ดังนั้น การมีจำนวนคู่สบฟันท่ีเหมาะสมจึงมี
ความสำคัญ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า การมีจำนวนคู่สบฟัน (โดยเฉพาะฟันกราม) ที่เหมาะสม
เพียงพอ จะส่งผลให้มีอายุที่ยีนยาวข้ึน 
 4.3 การใส่ฟันเทียม: แม้การบดเคี้ยวอาหารด้วยฟันแท้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด  แต่ในกรณีที่มีการสูญเสียฟันแท้ไป 
ฟันเทียมก็สามารถช่วยบดเคี้ยวอาหารได้ดีในระดับหนึ่ง  พบว่า ผู้ที่สูญเสียฟันแท้และใส่ฟันเทียมทดแทนจะมีอายุคาดเฉลี่ยยืน
ยาวขึ้น 1.31 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใส่ฟันเทียม 
 4.4 การสูบบุหร่ี: ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงท่ีกระดูกรองรับเบ้าฟัน (alveolar bone) จะละลายตัวมากข้ึน ส่งผลให้
มีโอกาสที่จะเป็นโรคปริทันต์อักเสบและสูญเสียฟันไปในที่สุด  โดยความเสี่ยงน้ีมีความสัมพันธ์กับ pack-year อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ  ท้ังนี้ พบว่า เมื่อเลิกสูบบุหรี่ periodontal pocket และ clinical attachment loss จะลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่
แสดงถึงระดับความรุนแรงที่ลดลงของการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ อนึ่ง นอกจากโรคปริทันต์อักเสบแล้ว การสูบบุหรี่ยังเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในช่องปาก โดยเฉพาะมะเร็งท่ีลิ้นและริมฝีปากด้วย 
 4.5 การใช้ยารักษาโรคทางระบบ (ที่ทำให้อัตราการไหลของน้ำลายลดลง) : ยากลุ่มรักษาความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน ยาต้านภาวะซึมเศร้า ยารักษาโรคพาร์กินสัน และยาแก้แพ้หลายชนิด ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ำลายในช่องปาก
ลดลง ซึ่งการใช้ยาดังกล่าวเป็นประจำจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและแผลในช่องปากได้ 
 4.6 การเป็นโรคเบาหวาน: โรคเบาหวานมีความสัมพันธ์แบบสองทางกับโรคปริทันต์อักเสบ โดยโรคปริทันต์อักเสบ
เป็นสภาวะแทรกซ้อนลำดับที่ 6 ของโรคเบาหวาน ในทางกลับกัน ผู้ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบก็มักจะควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดได้ยากกว่าคนที่ไม่เป็น  โรคเบาหวานทำให้โรคปริทันต์อักเสบรุนแรงขึ้นเนื่องจากความผิดปกติและการแข็งตัวของหลอด
เลือดขนาดเล็กทำให้การกระจายของออกซิเจน การเคลื่อนไหวของ leukocyte และการกำจัดของเสียเป็นไปได้น้อยกว่าปกติ 
อวัยวะปริทันต์ (periodontal tissue) ต่าง ๆ จึงมีการซ่อมแซม (repair) หรือสร้างใหม่ (regeneration) ได้น้อยลง ผู้ป่วย
เบาหวาน (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้) จึงมักเป็นโรคปริทันต์อักเสบท่ีรุนแรงกว่าปกติ 
 4.7 การเคี้ยวหมาก: การเคี ้ยวหมากจะเพิ่มความเสี ่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเนื้อเยื ่ออ่อน ในช่องปาก 
โดยเฉพาะบริเวณกระพุ้งแก้ม นอกจากนั้นแล้ว การเคี้ยวหมากยังส่งผลต่อการเกิดมะเร็งช่องปากด้วย โดยการสำรวจกลุ่มผู้
เคี้ยวหมากในประเทศอินเดียพบอัตราการเกิดมะเร็งช่องปากสูงถึงร้อยละ 15 – 65 
 4.8 การรับบริการทันตกรรมป้องกัน/รักษาในรอบปีท่ีผ่านมา: ผู้ที่พบทันตแพทย์เพื่อตรวจและรับการรักษาทางทัน
ตกรรมป้องกัน/รักษา (ในกรณีที่จำเป็น) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จะมีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิต (risk of death) น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้
พบทันตแพทย์ในรอบ 1 ปี 
 4.9 การแปรงฟันแท้ก่อนนอน: Bacterial plaque/biofilms เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคปริทันต์และฟันผุ โดย
การแปรงฟันเป็นวิธีการพื้นฐานที่ใช้เพื่อกำจัดคราบจุลินทรีย์และ biofilm ในช่องปาก มีการศึกษาที่พบว่า ผู้สูงอายุเพศชาย
และหญิงท่ีไม่แปรงฟันก่อนนอนจะมีความเสี่ยงท่ีจะเสียชีวิต (risk of death) เพิ่มขึ้น 1.34 และ 1.19 เท่าตามลำดับ เมื่อเทียบ
ผู้สูงอายุท่ีแปรงฟันก่อนนอนเป็นประจำ 
 4.10 การใช้ไหมขัดฟัน/แปรงซอกฟัน:  การทำความสะอาดช่องปากเพื่อกำจัด bacterial plaque/biofilms ซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของโรคปริทันต์และฟันผุดว้ยการแปรงฟันแต่เพียงอย่างเดียวจะครอบคลมุพื้นท่ีในช่องปากได้เพียงร้อยละ 60 – 
70 เท่านั้น ยังมีพื้นที่อีกประมาณร้อยละ 30 – 40 ที่แปรงสีฟันไม่สามารถเข้าทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งใน
บริเวณดังกล่าว คือ ซอกฟัน จึงมักพบภาวะเหงือกอักเสบหรือปริทันต์อักเสบได้แม้จะแปรงฟันอย่างดีแล้วก็ตาม  ดังนั้น การทำ
ความสะอาดช่องปากที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน เพื่อทำความสะอาด
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บริเวณซอกฟันร่วมด้วย  มีการศึกษาที่พบว่า การใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต (risk of 
death) ได้ 
   

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. สภาวะทันตสุขภาพและปัจจยัเสี่ยงในผู้สูงอายุ   

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ รายงานการเฝา้ระวังทันตสุขภาพ
และปัจจยัเสีย่งกลุ่มผู้สูงอายุ (ท.02) สำนักทันตสาธารณสุข 
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การวิเคราะห์ประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
 กลุ่มวัยทำงานและผูสู้งอายุ  
 1.1 ร้อยละของวัยทำงานและผู้สูงอายุท่ีได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก 
 1.2 ร้อยละของวัยทำงานและผู้สูงอายุท่ีพบรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากจากการตรวจคัดกรอง 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อรับรู้อุบัติการณ์ สถานการณ์ และปจัจัยเสี่ยงในการเกดิรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก 
 2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานเฝ้าระวังการเกิดโรคมะเร็งช่องปาก  
 2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผลการดำเนินงาน 
 2.4 เพื่อใช้ในการออกแบบ วางแผนพัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อการรกัษา 
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  
 จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2553-2555 ของการสำรวจสถานการณ์มะเร็งในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งช่อง
ปาก ในเพศชาย 5.1 และเพศหญิง 3.6 ต่อประชากรแสนคน โดยมีรายละเอียดแต่ละพื้นท่ีดังนี้ 
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants) 
  ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้:  1. พันธุกรรม/ประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง 

     2. ภาวะภูมิคุม้กันบกพร่อง/ได้รับยากดภูมคิุ้มกัน 
     3. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ : 1. การบริโภคยาสูบ 
                                                2. การเคี้ยวหมาก  
                                               3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
                                                4. การไดร้ับรังสี UV 
                                                5. พฤติกรรมทางเพศทีเ่สี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส (HIV) 
                                               6. การบริโภคอาหาร 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ร้อยละของวัยทำงานและผู้สูงอายุที่ไดร้ับการตรวจคดักรองรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก 

    ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่ (เพิม่เติม)  มีข้อมลูเดมิอยู่แล้วใน HDC / มีข้อมูลในแหล่งอื่น: สำนักทันตสาธารณสุข  
2. ร้อยละของวัยทำงานและผู้สูงอายุที่พบรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปากจากการตรวจคัดกรอง  

    ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่ (เพิม่เติม)  มีข้อมลูเดมิอยู่แล้วใน HDC / มีข้อมูลในแหล่งอื่น: สำนักทันตสาธารณสุข 
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สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 

การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง (การเฝ้าระวงัการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 
     ในการติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ปัจจุบันใช้ข้อมูลการคลอดมีชีพในกลุ่มประชากร
หญิง อายุ 15-19 ปี โดยข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ฐานทะเบียนราษฎร์) 
นับว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามการใช้สถิติการคลอดมีชีพจากสถิติสาธารณสุข (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) 
นั้น  ไม่สามารถดูข้อมูลในปีปัจจุบันได้ อัตราการคลอดของปี 2561 จะได้รับในปี 2562  ดังนั้นกรมอนามัยจึงได้ใช้ข้อมูลจาก              
ระบบ Health Data Center  (HDC)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                      
ที่สามารถติดตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ มาใช้ในการติดตามสถานการณ์ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของการตรวจราชการ  ซึ่ง
ข้อมูลจากระบบ HDC มีความแตกต่างกับข้อมูลอัตราการคลอดมีชีพจากฐานทะเบียนราษฎร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ฐ าน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน พ.ศ. 2561 กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ จึงจะใช้ข้อมูลอัตราการ
คลอดจาก HDC นำมาปรับให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลที่แท้จริงมากขึ้น โดยการนำค่า HDC ในปีปัจจุบันมาคูณกับค่า 
adjusted (อัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีที่ผ่านมาหารด้วยอัตราการคลอดจากระบบ HDC ปีที่ผ่านมา) เป็นค่า 
HDC adjusted สำหรับใช้ในการติดตามสถานการณ์ในปีปัจจุบัน ซึ่งหลังจากการปรับ (adjusted) แล้วพบว่าอัตราการคลอดมี
ความใกล้เคียงกับอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์มากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค ์(เช่น เพื่อการรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็ว เพื่อการแจ้งเตือน เพื่อการควบคุมสถานการณ์ เป็นต้น) 

1. เพื่อติดตามสถานการณ์การคลอดในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี /10-14 ปี และการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 
20 ปี ทั้งในระดับประเทศและในระดับจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว 

2.  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการตั้งครรภซ์้ำในวัยรุ่น 
ภายใต้ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

3.  เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

3. สถานการณ์/ขนาดของ 
ข้อมูลอัตราการคลอดจากฐานทะเบียนราษฎร์ปีล่าสุดที ่ได้ร ับจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คืออัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2559-2560 เท่ากับ 42.5 และ 39.6 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลล่าสุด เป้าหมายอัตราการคลอดมีชีพในที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2562  (ไม่เกิน 38 ต่อพัน) รายละเอียดเกี่ยวกับการคลอดมี
ชีพมีดังต่อไปนี้  

- มีหญิงคลอดบุตรจำนวนทั้งสิ้น 656,517 ราย เป็นการคลอดจากแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี จำนวน 84,578 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของการคลอดทั้งหมด 

• เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี จำนวน 2,559 ราย  
• เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จำนวน 82,019  ราย 

- เท่ากับว่าในแต่ละวันมีแม่วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจำนวน 232 ราย โดย 
• แม่วัยรุ่นอายุ 10-14 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 7 รายต่อวัน 
• แม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปีคลอดบุตรเฉลี่ย 225 รายต่อวัน 

- จากการติดตามแนวโน้มอัตราการคลอดมีชีพในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง พบว่าอัตราการคลอดในวัยรุ่นสูงท่ีสุดใน พ.ศ. 2554 และ 2555 คือ 53.4 ต่อพัน หลังจากนั้น
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ในระยะ 6 ปีท่ีผ่านมา ดังน้ี  
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• อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล พ.ศ. 2555-2560 เท่ากับ  1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4 และ 1.3 ตามลำดบั 
โดยอัตราการคลอดในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 1.3 ต่อพัน 

• อัตราการคลอดของวัยรุ ่นอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน พบว่ามี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูล พ.ศ. 2555-25609 เท่ากับ 53.4, 51.2, 47.9, 44.8, 42.5 และ 39.6 
ตามลำดับ โดยอัตราการคลอดในปี 2560 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย คือไม่เกิน 40 ต่อพัน 
 

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จากระบบ Health Data Center  

 
 ข้อมูลจากการเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี จากระบบ Health Data Center  
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ร้อยละของการต้ังครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  

 

 
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2562 2563 2564 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อ

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ีพันคน 
38 36 34 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 10-14 ปีพันคน 

1.2 1.1 1.0 

ร้อยละการตั้งครรภซ์้ำในหญิงอายนุ้อยกว่า 20 ปี *14.5 
เป้า

เดิม 
9.0 

*14.0 
เป้า

เดิม 
8.5 

*13.5 
เป้า

เดิม 
8.0 

ปี 2561 
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants) - 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (แหล่งข้อมูล ที่สามารถเข้าถึงได้ ทันเวลาต่อการวเิคราะห์สถานการณ์ มีความต่อเนื่อง) 

1. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชพีในหญิงอายุ 15-19 ปี (adjusted)    

 ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบ ุ

2. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชพีในหญิงอายุ 10-14 ปี (adjusted).   
 ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบ ุ

3. ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี   
 ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบ ุ
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กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
 

การวิเคราะห์ประเด็นการเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปีงบประมาณ 2562 
(กองกจิกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ) 

 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง (ข้อเสนอเพื่อการดำเนินการเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ 2562) 

- ประชากรไทย อายุ 18 – 59 ป ีมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 
 
 

 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังกิจกรรมทางกาย/พฤติกรรมเนือยนิ่ง 
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนว่ยงานระดับพื้นท่ีเพื่อการเฝ้าระวงั 
4. การสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย 
5. การวิเคราะห์และรายงานผลการเฝ้าระวังกิจกรรมทางกายระดับประเทศ 
6. ร่วมกำหนดมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
7. ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการมกีิจกรรมทางกายของประชาชน 
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3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา      
การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ (Physical Inactivity) ถูกกำหนดให้เป็นปัจจัยเสี ่ยงอันดับที่ 4 ของสาเหตุการ

เสียชีวิตของประชากรโลก ทั้งนี้เนื่องจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรื้อรัง (Non-
Communicable Diseases: NCDs) ระดับกิจกรรมทางกายในประชากรไทย ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ โดยข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สำรวจระดับกิจกรรมทางกายและพฤติกรรม
เนือยนิ่งโดยเฉพาะ พบว่า ระยะเวลาการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งในแต่ละวันของคนไทย  ไม่รวมเวลานอนหลับ นั้นสูงเกือบ 14 
ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases : NCDs) หรือกลุ่มโรควิถีชีวิต โดยพบว่าการขาดกิจกรรมทางกายส่งผลให้เกิด
การเสียชีวิต 3.2 ล้านคนต่อปี ของทั้งโลก โดยคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิต
ทั้งหมด โดยการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต 11,129 ราย และก่อภาระค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ             
จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2553 - 2557) พบว่า ประชากรวัยนี้ มีภาวะ
น้ำหนักเกินและอ้วน ผู้หญิงร้อยละ 55 และผู้ชายร้อยละ 42 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 25 และเบาหวาน ร้อยละ 9 รวมถึงโรค
อื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งลำไส้  โรคซึมเศร้า โรคเครียด เป็นต้น การสำรวจระดับ
การมีกิจกรรมทางกายของวัยนี้ พบว่า ผู้หญิง ร้อยละ 20 และผู้ชาย ร้อยละ 19 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ในหนึ่งวันจะอยู่
ในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ มีการออกแรง และเคลื่อนไหวร่างกายน้อย แต่นั่งทำงาน นั่งประชุมมากขึ้น และทำงานในลักษณะ
ซ้ำๆ ทำให้มีการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว และการใช้โทรศัพท์มือถือเป็น
ระยะเวลานานทำให้กลุ่มคนวัยนี้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมาก 
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จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพคนวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นที่จะมี

นโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายหลากหลาย อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2579 ทั้งนี้ หน่วยงานกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย อาทิ กระทรวงแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ และ
ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีจากการทำงาน มีการพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง 
ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี (Smart and Healthy Worker) ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข (Happy Working with Life 
Balance) ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล (Smart and Healthy family) ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ (Smart Mom) ชุดที่ 5 
เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว (Preretirement and Longevity Planning) ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม (Office 
Syndrome Management) ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ (Happy and Healthy 
Foreigner Worker) ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ (Tobacco and Alcohol Free Living) ชุดที่ 
9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชวีิต 
(Safety and Good Environmental Workplace and Happy for Life) นอกจากนี้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชุมชน 
ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งการจัดหาสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายให้ประชาชน มีทางเลือกในการใช้
เวลาว่าง ผ่านการออกกำลังกายด้วยตนเองหรือชมรม การสนับสนุนงบประมาณผ่านโครงการต่างๆ เช่น การพัฒนา
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกำลังกายในชุมชน กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ  การดำเนินการผลักดันเรื่องการ
เดินและปั่นจักรยานในชีวิตประจำวัน การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม มีคุณภาพ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนไทยได้มีระดับกิจกรรมทางกายที่พอเพียง (Adequate Physical Activity Level) เพิ่ม
มากขึ้น และเพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นจากกลุ่มโรค NCDs ซึ่ง
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ได้แสดงเจตจำนงร่วมกันในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายขึ้น 
เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีทิศทาง
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงท้ังระดับประเทศ 
ระดับภาค และระดับจังหวัด สู่เป้าหมายคือประชาชน และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป 
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วิสัยทัศน์ : คนไทยมีกิจกรรมทางกายทีเ่พียงพอในวิถีชีวิต ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 พันธกิจ : 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนไทยมีกจิกรรมทางกายที่เพียงพอ 
   2) สร้างสิ่งแวดล้อมให้ทีเ่อื้อให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 
   3) ภาคีทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการส่งเสริมใหค้นไทยมีกจิกรรมทางกาย 
 เป้าหมาย : คนไทยร้อยละ 80 มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และคนไทยมพีฤติกรรม 

เนือยนิ่งลดลง 
 

กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์หลัก 
 

  

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  

4.1 เนื่องจากกองกิจกรรมทางกาย ใช้ข้อมูลที่เป็น Secondary data แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยมหิดล จึง
กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ดังนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุนใหค้นไทยมีกจิกรรมทางกายที่เพียงพอ 
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมใหเ้อื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Sector/Setting approach) 
- ระบบสนับสนุนการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย (Supporting System)   

 4.2 ประชากรไทย อายุ 18 – 59 ปี เป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพอยู่มาก โดยการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ 
NCDs เป็นจำนวนมาก คิดเป็นผู้หญิงร้อยละ 55 และผู้ชาย ร้อยละ 42 ซึ่งสาเหตุการมีกิจกรรมทางกายในวัยนี้ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากในหนึ่งวันจะอยู่ในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ มีการออกแรง และเคลื่อนไหวร่างกายน้อย แต่นั่งทำงาน นั่งประชุมมากขึ้น 
และทำงานในลักษณะซ้ำๆ ทำให้มีการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนตัว และการใช้
โทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานานทำให้กลุ่มคนวัยนี้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมาก 

 
 
 



 

153 รายละเอียดตัวชี้วัดการเฝ้าระวังการสง่เสริมสุขภาพละอนามยัสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2562 | กองแผนงาน กรมอนามัย 
 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. เนื่องจากการสร้างระบบการติดตามการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคี การพัฒนาตัวชี้วัด 

เครื่องมือกระบวนการจัดทำระบบรายงานและฐานข้อมูล โดยพัฒนาต่อยอดจากระบบที่มีอยู่เดิม (ระบบเดิม เช่น การสำรวจ
การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยประจำปี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังเฉพาะ
ด้านระดับการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน ในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ ใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย  แต่ยังไม่ครอบคลุมตัวชี ้วัดใน
ยุทธศาสตร์ที ่2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งต้องการให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา สถานที่ทำงาน สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งต้องจัดการทั้งหมด 5 ระบบสนับสนุน ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้และวิจัย
กิจกรรมทางกาย ระบบเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย การสื่อสารรณรงค์ และนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ซึ่งยังไม่เคยมี
การพัฒนาตัวช้ีวัดและระบบเฝ้าระวัง ในยุทธศาสตร์ที ่2 และ 3 มาก่อน) โดยเฉพาะการพัฒนาชุดความรู้ เครื่องมือ และระบบ
ติดตามให้กับบุคลากรในหน่วยงานระดับพื้นที่ พัฒนากรอบและตัวชี้วัดการเฝ้าระวังเพื่อติดตามแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย ใน Dashboard ของกรมอนามัย ต่อไป  

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ...................................  
2. ลำดับที่ 36 รายการตัวช้ีวัดเฝ้าระวัง จากเดิมคือ ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อ

สุขภาพ ขอแก้ไขเป็น ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 - 2573) ผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยคำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โลกด้านการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย (Global Strategy on 
Physical Activity) ขององค์การอนามัยโลก และแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก (พ.ศ. 2561 - 2573) 
(Global Action Plan on Physical Activity) หรือ GAPPA  

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ...................................  
3. ลำดับที่ 36 ความถี่ จากเดิมคือ ทุก 3 เดือน ขอแก้ไขเป็น ทุก 1 ปี เนื่องจาก ขั้นตอนในการจัดเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลในระดับพื้นท่ีต้องมีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพท่ีเป็นตัวกำหนด (Determinant) ปัญหาและสามารถบอก 
Disease distribution ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี 
    ต้องรวบรวมข้อมลูใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ .................................. 
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สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 
 

การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
     - ร้อยละของผูสู้งอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์   

2. วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ ของผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 

 ประชากรกรและการสุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร : ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป 

 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior) ของประชากรในพื้นที่เป้าหมายของ

การดำเนินงานสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตามตัวช้ีวัดของพฤติกรรมสุขภาพ และเกณฑ์พฤติกรรมที่กำหนด เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูล
ที่ศึกษาแสดงให้เห็นระดับความเสี่ยงที่จำทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ก็จะดำเนินงานเชิงรุก (Proactive Health Education) 
เพื ่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วยรูปแบบและวิธีการ ( Intervention) ตามทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Development Process) ของบุคคล ( Individual) ครอบครัว (Family) ชุมชน 
(Community) และสังคม (Society) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขมิให้ขยายขอบเขตหรือเพิ่ม
ความรุนแรงจนยากที่จะแก้ไขได้โดยง่าย  

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เป็นระบบและกลไกการดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกในการติดตามสถานการณ์
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญัหาและอันตรายต่อสุขภาพ หรือนำข้อมูลไปใช้ในการลด
ปัจจัยเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพเป็นการติดตามและศึกษาพฤติกรรมสุขภาพอย่างเป็นระบบ (Systematics) และ
ต่อเนื่อง (Ongoing) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะแบบแผนพฤติกรรม (Pattern) และระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมสุขภาพตาม
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์ของพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุข (Awareness) 

 กรอบแนวคิดการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  
 ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และมีแนวโน้มสถานการณ์ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้ง 
จำนวนและสัดส่วน ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะเข้าสู ่“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”(ผู้สงูอายุมากกว่ารอ้ยละ 20) 

พฤติกรรมเสี่ยง 

ประชากร 

ออกแบบ
รวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์      
แปลผล 

พฤติกรรมที่พึงระวัง 
Health Behavior 

Situation Awareness 
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ร้อยละพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

และในปี พ.ศ.2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28) รัฐบาลจึงกำหนดนโยบาย 
แผนงาน มาตรการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

จากรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 -2564)  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)  ดัชนีวัดที่ 8 สัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่
พึงประสงค์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีเป้าหมายการดำเนินงาน ร้อยละ 30 ซึ่งพบว่า ผลการดำเนินงานได้
เพียงร้อยละ 18.7 และในปี 2556 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ
ร่วมมือสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการดังกล่าว โดยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ จำนวน 13,642 คน จาก 28 จังหวัดเป็นตัวแทน
ครอบคลุมทั้ง 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ/ศูนย์อนามัยเขต มีเป้าหมายการดำเนินงานร้อยละ 40 ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานได้
ร้อยละ 26 
 สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ปี 2561 จากการสำรวจโดยกรมอนามัย มีเป้าหมาย
การดำเนินงานร้อยละ 50 พบว่าผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 54.415 ซึ่งผู้สูงอายุท่ีมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวคิดเป็นร้อยละ
แยกตามข้อปฏิบัติ ดังน้ี 

1. มีกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ครั้งละ 30 นาที หรือ มีกิจกรรมทางกายสะสม 150 
นาที / สัปดาห์ ร้อยละ 26.2 

2. รับประทานผัก ผลไม้เป็นประจำทุกวัน ร้อยละ 50.6 
3. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ร้อยละ 47.8 
4. ไม่สูบบุหรี่ / ไม่สูบยาเส้น ร้อยละ 87.3 
5. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ยาดองเหล้า ร้อยละ 88.7 

        จากผลการดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554,2556,2559) พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ต่ำกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี ซึ่งในปี 2561 พบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังตาราง 
 
ตารางพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ปี 2554-2561 

ปี 2554 ปี 2556 ปี  2559 ปี 2561 
เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

40 18.7 * 40 26.7* 50 27.8* 50 54.415** 
 

หมายเหตุ : * การประเมินแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ, ** สำรวจโดยกรมอนามัย  
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ผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น พร้อมมีการบันทึกข้อมลูวางแผนเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุใน

ชุมชน (ผู้สูงอายุท้ังหมด 9,230,154 คน ได้รับการคดักรอง 8,240,442 คน คิดเป็นร้อยละ 89.28) *ข้อมูลจาก HDC 
ณ วันท่ี 18 กันยายน 2561       

2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  พัฒนาทักษะกาย  ใจ ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 
(ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง จำนวน 6,691,263 คน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพฯ จำนวน 5,419,923 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 
81  *ข้อมูลจาก HDC ณ 18 ก.ย.61                                                                                                                                                                                           

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
    ผู้สูงอายุไทย มีความเจ็บป่วยด้วยโรค/ปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ โรคความดันโลหิตสูง(ร้อยละ 41) โรคเบาหวาน(ร้อย
ละ18) ข้อเข่าเสื่อม(ร้อยละ 9) เป็นพิการ(ร้อยละ 6) โรคซึมเศร้า(ร้อยละ 1) และผู้ป่วยติดเตียง(ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 
5 เท่านั้นที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์และไม่มีโรค/ปัญหาสุขภาพดังกล่าว (รายงานการสำรวจสุขภาวะผุ้สูงอายุไทย ปี 
2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ) 
ประเมิน ADL-HDC เขต1-12 (ข้อมูล ณ 31 กค.61) 
 

เขตสขุภาพ 
จำนวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคดักรอง 
ยังไม่ได้รบั

การคัด
กรอง 

ติดสังคม 
(ADL  

12-20) 
ร้อยละ 

ติดบา้น 
(ADL  
5-11) 

ร้อยละ 
ติดเตียง 

(ADL 0-4) 
ร้อยละ รวม ร้อยละ 

เขตสุขภาพที่ 1 949,064 874,960 97.21 20,274 2.25 4,884 0.54 900,118 94.84 48,946 

เขตสุขภาพที่ 2 508,653 422,136 97.59 8,226 1.90 2,200 0.51 432,562 85.04 76,091 

เขตสุขภาพที่ 3 472,685 396,508 96.96 9,838 2.41 2,591 0.63 408,937 86.51 63,748 

เขตสุขภาพที่ 4 742,064 550,018 96.80 13,946 2.45 4,257 0.75 568,221 76.57 173,843 

เขตสุขภาพที่ 5 769,733 634,890 96.77 16,651 2.54 4,553 0.69 656,094 85.24 113,639 

เขตสุขภาพที่ 6 758,695 620,563 97.03 14,967 2.34 4,038 0.63 639,568 84.3 119,127 

เขตสุขภาพที่ 7 718,121 642,250 96.53 19,918 2.99 3,202 0.48 665,370 92.65 52,751 

เขตสุขภาพที่ 8 694,202 589,209 97.15 14,395 2.37 2,866 0.47 606,470 87.36 87,732 

เขตสุขภาพที่ 9 935,321 826,652 97.57 16,439 1.94 4,135 0.49 847,226 90.58 88,095 

เขตสุขภาพที่ 10 591,991 487,701 96.06 17,584 3.46 2,407 0.47 507,692 85.76 84,299 

เขตสุขภาพที่ 11 553,713 450,467 95.86 16,007 3.41 3,436 0.73 469,910 84.87 83,803 

เขตสุขภาพที่ 12 569,253 519,627 96.15 17,039 3.15 3,744 0.69 540,410 94.93 28,843 

ภาพรวม 8,263,495 7,014,981 96.86 185,284 2.56 42,313 0.58 7,242,578 
87.64545

75213 
1,020,917 
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 ประชากรกรและการสุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร : ผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปีขึ้นไป 
 

 เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ กลุ่มผู้สูงอายุ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ 

(อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป) 
2. วิธีการเก็บข้อมูล 

2.1 QR code 
2.2 แบบสอบถาม 

 
 การสำรวจจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ  

การดำเนินงานการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุ สำนักอนามัยผู้สูงอายุได้จัดทำแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป)  และพัฒนาเป็นแบบสำรวจ ในรูปแบบเทคโนโลยี (QR Code) 
อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว การ
จัดเก็บข้อมูลศูนย์อนามัย 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นหน่วยงานหลัก ประสานข้อมูลกับภาคีเครือข่าย
ร่วมกันดำเนินงาน อาทิ แกนนำผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ครู ข) การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื ่อม 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 แบบสอบถามพฤติกรรมสขุภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ (อายต้ัุงแต่ 60 ปีขึ้นไป) 

แบบสอบถามพฤติกรรมสขุภาพที่พึงประสงค์ 
กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 

******************************* 
1. ช่ือ – นามสกุล .............................................................................................. อายุ .............................  ปี 
2. ท่ีอยู่  บ้านเลขท่ี .................................... หมู่ .................................. ตำบล .................................................... 
          อำเภอ ..........................................จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... 
3. น้ำหนัก .............................. กก. ส่วนสูง ............................. ซม. เสน้รอบเอว ..................................... น้ิว 
4. สถานภาพสมรส   (  )  โสด (  ) สมรส (  ) หม้าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกันอยู่   
5. อาชีพหลักหรืองานท่ีใช้เวลาทำเป็นส่วนใหญ่  
 (  ) ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
 (  ) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  (  ) ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 (  ) เกษตรกร    (  ) รับจ้างท่ัวไป 
 (  ) ว่าง/ไม่มีงานทำ   (  ) อ่ืนๆ ระบุ ................................................................... 
6. รายได้ของท่าน (เฉลีย่ต่อเดือน) 
 (  ) ไม่มีรายได ้    (  ) รายได้ 1 – 1,000 บาท   

(  ) รายได้ 1,001 – 2,000 บาท  (  ) รายได้ 2,001 – 3,000 บาท   
(  ) รายได้ 3,001 – 4,000 บาท  (  ) รายได้ 4,001 – 5,000 บาท   
(  ) รายได้ 5,001 บาท  ระบุ ................................................................... 

7. การศึกษา (ระบุการศึกษาข้ันสงูสุด) 
 (  ) ไม่เคยเรยีน   (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น   

(  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  (  ) ปวช.   (  ) ปวส./ปวท./อนุปริญญา  
(  ) ปริญญาตร ี   (  ) ปริญญาโทหรือสูงกว่า   (  ) อ่ืนๆ ระบุ .................................. 
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8. ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคทางระบบท่ีแพทย์ระบุหรือไม่ (ลงข้อมูลทุกข้อ) 
 8.1 เบาหวาน    

(  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.2 ความดันโลหติสูง 

(  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
 8.3 หัวใจและหลอดเลือด 

 (  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.4 ไขมันในเลือดสูง 
 (  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.5 ภูมิแพ้ 

(  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.6 ภาวะซึมเศร้า 
 (  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.7 มะเร็ง ตำแหน่ง .......................... 
 (  ) ไม่มี  (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา (  ) ไม่ทราบ/ไม่เคยตรวจ 
8.8 อื่นๆ ระบุ ................................................... 
 (  ) มี/กินยาประจำ (  ) มี/ไม่กินยา  

9. การช่วยเหลือตนเอง 
(  ) ช่วยเหลือตนเองได้ด ี   (  ) มีการพึ่งพาเมื่อออกนอกบ้าน  (  ) พ่ึงพาตลอดเวลา 

10. พฤติกรรมสุขภาพ 
 10.1 ท่านมีกิจกรรมทางกายจนรูส้ึกเหนื่อยกว่าปกติ อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือไม่ อย่างไร 
  (  ) ไม่มีกิจกรรมทางกาย หรือมไีมถ่ึงวันละ 30 นาที 
  (  ) มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวนัละ 30 นาที แต่ไม่ถึง 5 วันต่อสปัดาห์  
  (  ) มีกิจกรรมทางกายอย่างน้อยวนัละ 30 นาที มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 
 10.2 ท่านดื่มน้ำสะอาดได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้วหรือไม่ 
  (  ) ไม่ได้ (0 - 2 วันต่อสัปดาห์) 
  (  ) ดื่มได้  8  แก้ว เป็นบางวัน (3 - 4 วันต่อสัปดาห์) 
  (  ) ดื่มได้  8  แก้ว ทุกวัน/เกือบทุกวัน (5 - 7 วันต่อสัปดาห์) 

10.3 ท่านกินผัก/ผลไมส้ดหรือไม่ 
  (  ) ไม่กิน (0 - 2 วันต่อสัปดาห์) 
  (  ) กินเป็นบางวัน (3 - 4 วันต่อสัปดาห์) 
  (  ) กินทุกวัน/เกือบทุกวัน (5 - 7 วันต่อสัปดาห์) 
11. พฤติกรรมเสี่ยงอ่ืนๆ 
 11.1 ท่านสูบบุหรี่ หรือยาเส้นหรอืไม ่
  (  ) ไม่เคยสูบ 
  (  ) เคยสูบ  

เป็นระยะเวลาประมาณ .....  ปี ........ เดือน เฉลี่ยวันละประมาณ ...... มวน 
ปัจจุบันเลิกแล้วนานประมาณ .....  ปี ........ เดือน  

  (  ) ยังสูบจนถึงปัจจุบัน  
เป็นระยะเวลาประมาณ .....  ปี ........ เดือน เฉลี่ยวันละประมาณ ...... มวน 

 11.2 ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รือไม ่
  (  ) ไม่ดื่ม (  ) ดื่มเฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ   

(  ) ดื่มเป็นประจำ เฉลี่ยสัปดาห์ละ ........... ครั้ง  
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 QR Code แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป)  

 
หน่วยงาน และ QR Code 

ศูนย์อนามัยที่ 1  
เชียงใหม ่

 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 2  
พิษณุโลก 

 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 3  
นครสวรรค ์

 

ศูนย์อนามัยที่ 4  
สระบรุ ี

 
 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 5  
ราชบุร ี

 

ศูนย์อนามัยที่ 6  
ชลบุร ี

 

ศูนย์อนามัยที่ 7  
ขอนแก่น 

 

ศูนย์อนามัยที่ 8  
อุดรธาน ี

 
 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสมีา 

ศูนย์อนามัยที่ 10 
อุบลราชธาน ี

 

ศูนย์อนามัยที่ 11  
สงขลา 

 

ศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา 

 
 
 

 

สถาบันพัฒนาสุขภาวะ 
เขตเมือง 
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 ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) ในรูปแบบเทคโนโลยี 
(QR Code) 
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 แนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคข์องผู้สูงอายุ  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สำนักอนามัยผูสู้งอายุสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุ และแปลงเป็น QR code 
ส่งให้กับศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบนัพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดำเนินการสำรวจกลุม่ผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป 
3. ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบนัพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ถอดบทเรียน สรุปและรายงาน

ผลใหส้ำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ
4. สำนักอนามัยผูสู้งอายุวิเคราะห ์สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสรปุผล 
5. สำนักอนามัยผูสู้งอายุจัดทำรายงานผล และจัดเก็บข้อมูลทีส่ามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน ์
6. สำนักอนามัยผูสู้งอายุจัดทำรายงานผลส่งให้เลขานุการการประชุม กพว.  
7. สำนักอนามัยผูสู้งอายุสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนเผยแพร่เป็นความรู้ในระบบบริหารจดัการผลิตภัณฑ์

กรมอนามัย (P&E Distributions)  
8. สำนักอนามัยผูสู้งอายเุผยแพร่ขอ้มูลพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ และ

ประชาสมัพันธ์ในการดำเนินงานในครั้งต่อไป 
 

แบบสอบถาม 
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์กลุม่

ผู้สูงอายุ  
 

QR Code 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12                       
และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง 

สำรวจ 

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ                  

เผยแพร่ข้อมลู ขยายผลลงไปสู่พื้นที ่และ
ประชาสมัพันธ์  

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสรุป  

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู         ถอด
บทเรียน และรายงานผล                              
ให้สำนักอนามัยผู้สูงอาย ุ

รายงาน 
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สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง  

     ร้อยละของ อปท. ท่ีมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลูอย่างปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อติดตามสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล การมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของ 
อปท. และ อปท.ที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล  (EHA  3002) และการ
เกิดโรคอุจจาระร่วง และโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรรายจังหวัด 

2) เพื่อรายงานตัวช้ีวัดสำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560-2564 
3) เพื่อรายงานตัวช้ีวัด SDG 6.2. และ 3.9 

 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1000

2000

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม.

อัตราป่วย/แสนประชากร

สถานการณ์การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พ.ศ.2588-2561 รายเขตสุขภาพ 
(ที่มา: รายงาน รง.506 ณ  กุมภาพันธ์ 2562)
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จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) 
พ.ศ.2557-2560

2557 2558 ที่มา HDC Big Data สป.สธ.
ข้อมูล ณ 26 ตุลาคม 2561
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants) (รากเหง้าของปัญหา ด้านกายภาพ ด้านสังคม เช่น ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
   เวลา สถานท่ี เป็นต้น) 

 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

1. จำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจดัการสิ่งปฏิกูล   
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่   มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC    มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......เว็ปไซต์ศูนยบ์ริหารกฎหมาย
สาธารณสุข   
 

2. จำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล   
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ.......เว็ปไซต์สำนักอนามัย

สิ่งแวดล้อม   
 

3. จำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาคณุภาพระบบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อมประเด็นการจัดการ
สิ่งปฏิกูล (EHA 3002) 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ.....เว็ปไซต์สำนักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ำ   

 

4. จำนวนและรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย   
 

5. รายงานการเกิดโรคอุจจาระร่วง รายจังหวัดและรายเขตสุขภาพ 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ................................................. 
 

6. รายงานการเกิดโรคพยาธิใบไมต้ับ รายจังหวัดและรายเขตสุขภาพ 

    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดิมอยู่แล้วใน HDC  มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ ....รง.506 
  

ประเภท อปท. ทั้งหมด 
อปท. ทีอ่อกข้อบัญญัติ เกี่ยวกับ

การจัดการสิ่งปฏิกูล 
(คิดเป็นร้อยละ) 

อปท. ที่ม ี
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล 

(คิดเป็นร้อยละ) 

อปท. ผ่าน EHA 
3002   

(คิดเป็นร้อยละ) 

เทศบาลทุกระดับ 2,441 2,045 (83.78) 154 (6.31) 76 (3.11) 

อบต. 5,334 3,162 (59.28) 18  (0.34) - 

รวม 7,775 5,207 (66.97) 172 (2.21) 76 (0.98) 
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การวิเคราะห์ประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
     ร้อยละของมลูฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
2. วัตถุประสงค์  
     เพื่อติดตามสถานการณ์การจัดการมูลฝอยตดิเช้ือในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนของประเทศ 
  
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

สถานบริการการสาธารณสุขก่อให้เกิดของเสียและมูลฝอยประเภทต่างๆ ทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูล
ฝอยที่เกิดจากกระบวนการทางการแพทย์ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ซึ่งล้วนแต่ต้องการจัดการเป็นพิเศษ จากรายงานสถานการณ์
ปริมาณ    การเกิดมูลฝอยติดเช้ือ ปี 2555-2558 พบวา่ ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปริมาณมูลฝอย
ติดเชื้อเกิดขึ้น 43,800, 50,481, 52,147 และ 53,868 ตันต่อปี ตามลำดับ) และจากข้อมูลการรายงานปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ี
เกิดขึ้นและได้รับการกำจดัตั้งแตป่ี 2559 – ปัจจุบัน พบว่า ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รบัการกำจดัเพิ่มขึ้น (ดังแผนภูมิ
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นและได้รับการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ  พ.ศ. 2560-2561) 

 
แผนภูมิที่ 1   แสดงปรมิาณและรอ้ยละของมูลฝอยตดิเช้ือท่ีเกิดขึ้นและได้รับการกำจดัถูกต้องตามหลกัวิชาการ                                  

พ.ศ. 2560-2561 จำแนกประเภทโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ธันวาคม ๒๕๖๑) 
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4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
     ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจดัการอย่างถูกต้อง และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนมีการจดัการมลูฝอยอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ (โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 958 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 115 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 350 แห่ง)  
 

5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 

         ต้องรวบรวมข้อมูลใหม ่ มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......การรายงานการจัดการมลู
ฝอยติดเชื้อ ผ่านระบบ DOH Dashboard   
   

2. ปริมาณมูลฝอยท่ีถูกนำไปกำจดัอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......การรายงานการจัดการมลูฝอย
ติดเชื้อ ผ่านระบบ DOH Dashboard   

   

3. จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท่ีมีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......การรายงานการจัดการมลูฝอย
ติดเชื้อ ผ่านระบบ DOH Dashboard   

   

4. จำนวนโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนท้ังหมด 
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืน ระบุ......การรายงานการจัดการมลูฝอย
ติดเชื้อ ผ่านระบบ DOH Dashboard   
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สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
 

การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 
1. ประเด็นเฝ้าระวัง : ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทตา่งๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คณุภาพน้ำบริโภคกรมอนามยั  

 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อประเมินคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ น้ำประปา (กปน., กปภ.,อปท., หมู่บ้าน)  น้ำดื่ม
บรรจุขวดพลาสติก 20 ลิตร น้ำตู้หยอดเหรียญ น้ำฝน น้ำบาดาล น้ำบ่อตื่น และน้ำประปาภูเขา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 
 2.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิง
นโยบายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพื่อจำแนกคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน ตามความเหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภค และจัดทำชุดความรู้ในการ
เสริมสร้างความรอบรู้สำหรับจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้แก่ประชาชน 

 
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา 

จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนโดยกรมอนามัย พ.ศ. 2551-2560 ซึ่งดำเนินการสุ่มเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำบริโภคทั่วประเทศเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2553 พบว่า น้ำบริโภคในครัวเรือนผ่าน
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ เฉลี่ยร้อยละ 32.1  และมีแนวโน้มผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้เพิ่มมากขึ้น  สูงสุดในปี 
พ.ศ. 2560 น้ำบริโภคในครัวเรือนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้มากถึงร้อยละ 51.5  ตามแผนภูมิที่ 1. 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนท่ีผา่นเกณฑ์คณุภาพน้ำประปาดืม่ได้ พ.ศ. 2551-2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบน้ำบริโภคในแต่ละแหล่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า น้ำตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์มาก
ที่สุดถึงร้อยละ 53.4  รองลงมาเป็นน้ำประปา ร้อยละ 45.9 น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 20 ลิตร ร้อยละ 32.9 น้ำฝน ร้อยละ 23  
โดยมีน้ำบ่อตื้นผ่านเกณฑ์น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 12.8  ตามแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคณุภาพน้ำบริโภคครัวเรือนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2551-2560 จำแนกตามแหล่งน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทยไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้นั้น
มาจากสาเหตุการปนเปื้อนทางด้านแบคทีเรีย โดยเฉลี่ยสูงมากถึงร้อยละ 76.6 ส่วนด้านกายภาพ และเคมี มีเพียงร้อยละ 27.8 
และ 16.3 ตามลำดับ ตามแผนภูมิที่ 3  

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของคุณภาพนำ้บริโภคครัวเรือนท่ีไมผ่่านเกณฑ์จำแนกตามสาเหตุในรอบ 10 ปี 

 

 
             
 โดยสรุปเมื่อพิจารณาภาพรวมของคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2560  โดย
การจำแนกตามความเหมาะสมของน้ำท่ีสามารถนำมาบริโภคได้นั้น พบว่า คุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนร้อยละ 32.1  มีความ
เหมาะสมสำหรับการบริโภค  ร้อยละ 48.6 ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนจึงจะเหมาะสมสำหรับการบรโิภค ท้ังนี้เนื่องจากปนเปื้อน
แบคทีเรีย ความขุ่นและสี เกินมาตรฐาน จึงต้องมีการกรอง ต้ม หรือเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาบริโภค และส่วนที่เหลือ
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ร้อยละ 19.3  ไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคเพราะมีการปนเปื้อนทางด้านเคมีเกินค่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส  
ความกระด้าง คลอไรด์ ซัลเฟต ฟลูออไรด์ เป็นต้น ตามแผนภูมิที่ 4 

 
แผนภูมิที ่4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนจำแนกตามความเหมาะสมในการนำมาบริโภคในรอบ 10 ปี                

 
 

4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
 4.1 คุณภาพน้ำจากระบบประปา กปน. และ กปภ. มีคณุภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาก แต่การนำน้ำมาบริโภคใน
ครัวเรือนยังมีการปนเปื้อนทางด้านชีวภาพจากการจัดการด้านสุขาภิบาลในครัวเรือนไม่ดีพอ เช่น การเลือก การล้าง การปกปดิ
ภาชนะเก็บกักน้ำ เป็นต้น และจากการใช้เครื่องกรองน้ำประจำบ้านที่ไม่มีการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง  
 4.2 คุณภาพน้ำประปาจากระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบประปาหมู่บ้านไมผ่่านเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นจำนวนมาก เพราะขาดการดูแลรักษาและไม่มรีะบบการฆ่าเชื้อโรค  
 4.3 คุณภาพน้ำจากแหล่งผลิตที่มกีฎหมายควบคุม ได้แก่ น้ำตู้หยอดเหรยีญ น้ำบรรจุถัง 20 ลิตร มีคณุภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น จึงต้องดำเนินการเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบังคับใช้กฎหมายและประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมายต่อไป 
 4.4 คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝน น้ำบาดาล น้ำบอ่ตื้น และน้ำประปาภูเขา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
น้อยมาก แต่ประชาชนมีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากแหล่งดังกล่าวเพือ่บริโภค โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร ต้องมีฐานข้อมูลด้าน
คุณภาพน้ำเพื่อไว้เป็นแนวทางในการเลือกแหล่งน้ำเพื่อนำมาบริโภคของประชาชนในยามจำเป็นและเป็นข้อมูลเสนอแนะชุมชน
ในการปรับปรุงคณุภาพน้ำ 
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5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 1. ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ เทียบกับเกณฑ์คณุภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

     ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
2. สถานะ สภาพ และการดำเนินการของระบบประปา อปท. และประปาหมู่บ้าน 

 ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืน ระบุ  
   3. ฐานข้อมูลแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค 

     ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  ข้อมูลของ กรมทรัพยากรน้ำและทรพัยากรน้ำ
บาดาล 

   4. ฐานข้อมูลระบบการผลติน้ำประปา 

     ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC  ข้อมูลของ  กปน. และ กปภ.  
 
6. กระบวนการดำเนินการ 

 
 
 

7. การสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคครัวเรือน 
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การดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในแต่ละปี จะกำหนดปริมาณตัวอย่างน้ำบริโภคที่สามารถดำเนินการได้

ตามงบประมาณและทรัพยากรทีม่อีย่างจำกัด ประมาณ 1,500 ตัวอย่างต่อปี และจะกระจายเป้าหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
และสถาบันสุขภาวะเขตเมือง (สสม.)  รวม 13 หน่วยงาน ตามอัตราส่วนครัวเรือนในพ้ืนท่ีนั้นๆ จากน้ันศูนย์อนามัยและ สสม. 
จะดำเนินการสุม่จังหวัด ประมาณ 1-2 จังหวัด แต่ละจังหวัดจะสุ่ม 2 อำเภอท่ีมีลักษณะต่างกัน (เขตเมืองและชนบท) และแต่
ละอำเภอจะสุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนั้นครอบคลุมทกุระดับทั้งเทศบาลนครหรือเมือง เทศบาลตำบล และ 
อบต. ส่วนพ้ืนท่ี สสม. จะสุ่มเลือกสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครโซนละ 1 เขต รวม 6 เขต โดยจำนวนครัวเรือนแต่ละ
ระดับจะคำนวณตามอตัราส่วนของครัวเรือนในระดับนั้นเทียบกับจำนวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีเป้าหมายแตล่ะระดับ ตามสตูรนี้ 

   
จำนวนตัวอย่างในพื้นที่

ใดๆ = 
จำนวนครัวเรือนในพื้นที่นั้น X จำนวนตัวอย่างท้ังกลุ่มพื้นที ่

จำนวนครัวเรือนทั้งกลุ่มพื้นที ่
 
 
เช่น  จำนวนตัวอย่างในเขตเทศบาล A ของจังหวัด Y จะสามารถคำนวณไดต้ามสูตรนี ้
   

จำนวนตัวอย่างใน
เทศบาล A = 

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล A X จำนวนตัวอย่างท้ังหมดของ
จังหวัด Y 

จำนวนครัวเรือนใน อปท. เป้าหมายท้ังหมดของจังหวัด Y 
 

 
 

ส่วนจำนวนตัวอย่างแตล่ะประเภทแหล่งน้ำคำนวณตามร้อยละความนิยมของการนำมาบริโภค โดยอ้างอิงจากการ
สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2553 ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ 
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การประมาณการจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคครัวเรือนตามสัดส่วนครัวเรือนแยกระดับภาคและศูนย์อนามัย 
 

เขตพ้ืนที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างรวม 
กรุงเทพมหานคร 2,881,752 215 

1,530 
ภาคกลาง 5,988,011 450 
ภาคเหนือ 3,771,529 280 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 5,372,692 400 
ภาคใต ้ 2,509,487 185 
ศูนย์อนามัยที ่1 1,882,130 140 

1,500 

ศูนย์อนามัยที ่2 1,070,083 80 
ศูนย์อนามัยที ่3 916,317 70 
ศูนย์อนามัยที ่4 1,876,200 140 
ศูนย์อนามัยที ่5 1,669,661 125 
ศูนย์อนามัยที ่6 2,270,254 170 
ศูนย์อนามัยที ่7 1,322,565 100 
ศูนย์อนามัยที ่8 1,277,635 95 
ศูนย์อนามัยที ่9 1,693,133 125 
ศูนย์อนามัยที ่10 1,079,358 80 
ศูนย์อนามัยที ่11 1,090,358 80 
ศูนย์อนามัยที ่12 1,062,631 80 
สถาบันสุขภาวะเขตเมือง (กทม.) 2,881,752 215 

หมายเหตุ : 1. ปัดตัวเลขจากการคำนวณให้ลงตัว 
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กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
 

เพ่ือการเฝ้าระวัง ด้านคุณภาพอากาศ  (การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ความสำคัญ:  ตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าระวังด้านคุณภาพอากาศนี้ เป็นตัวช้ีวัดสากลที่พัฒนาขึ้นและใช้ในการเฝ้าระวังของ

องค ์กรต ่างๆ เช ่น  US CDC, WHO framework, European Commission และประเทศต ่างๆ เช ่น ประเทศอังกฤษ 
ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ โดยนำมาปรับให้เหมาะกับประเทศไทย เพื่อให้ได้ตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าระวังมลพิษอากาศที่
เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs และเป้าหมายในแผนชาติต่างๆ ต่อไปนี้ 

- SDG 3 ในเป้าประสงค์ที่ 3.9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ ให้ลดลง
อย่างมาก ภายในป ี2573 

- แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 - 2564 (NEHAP 3)  
(ร่าง) แผนการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2573) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ประเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
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1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
 - การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
  
2. วัตถุประสงค์  
 - เพื่อการรับรูส้ถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไดร้วดเร็ว  
 - เพื่อการสื่อสาร เตือนภยั เพื่อการคุ้มครองและป้องกันสุขภาพประชาชน  

  
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา 

3.1. ปัญหาจาก PM2.5 พบได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธาน ีนครปฐม  

 
สถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพจาก เครือข่าย 22 แห่ง ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 2 

กุมภาพันธ์ 2562 กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ด้วยกลุ่มโรค โรคหอบ
หืด (Asthma)  โรคหลอดเลือดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ 
ในโรงพยาบาลเครือข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 953 ราย เป็นผู้ป่วยรายงานจากแผนกฉุกเฉินและ
ผู้ป่วยนอก ได้แก่ โรคหอบหืด 487 ราย โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 173 ราย โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 23 ราย และโรค
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอื่น ๆ 270 ราย จากโรงพยาบาล 12 แห่ง (เครือข่าย 22 แห่ง) ในจำนวนผู้ป่วยท้ังสิ้น เป็นผู้ป่วย
ที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 55.40 และแผนกผู้ป่วยนอก ร้อยละ 44.60 เป็นผู้ป่วยท่ีมีโรคประจำตัว ร้อยละ 24.76 และ
ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 75.25 ดังภาพ 
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ภาพแสดงจำนวนผู้ป่วยท่ีรับรายงานด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังที่เกี่ยวเนื่องจากผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

 
3.2 พื้นที่หมอกควันภาคเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนมกราคม-เมษายน) โดยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน  พะเยา  แพร่  น่าน  และตาก  โดยสาเหตุหลักเกิดจากไฟป่าทั้ง
ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และการลักลอบเผาในที่โล่ง และประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขา
ล้อมรอบ ความกดอากาศสูง  ทำให้อากาศปิด ส่งผลให้ความรุนแรงของหมอกควันเพิ่มขึ้น  จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ปี 
2561 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560–5 พฤษภาคม 2561 พบว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ 4 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน และตาก ตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม– 5 พฤษภาคม 2561 มีค่าอยู่ในช่วง  4 
– 118  มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยสูงสุดวัดได้ คือ 118 มคก./ลบ.ม. ที่ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2561 และจำนวนวันที่เกินมาตรฐานสูงสุด 27 วัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ (มาตรฐาน PM2.5 เท่ากับ 50 มคก./ลบ.ม.) เมื่อ
เทียบกับสถานการณ์ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า PM2.5  ในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังพบ PM2.5 เกินมาตรฐาน จากการเฝ้าระวัง
ผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควันในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัด(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 
ใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด  กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนัง
อักเสบ ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 5 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 696,859 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 12,934.64 
ต่อประชากรแสนคน โดยโรคที่มีการเจ็บป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด มีอัตราป่วย 6 ,078.50  ต่อ
แสนประชากร (โดยมีอัตราป่วยสูงสุดที่จังหวัดน่าน 10,833.36 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุก
ชนิด อัตราป่วย 5,680.40 ต่อแสนประชากร (มีอัตราป่วยสูงสุดที่จังหวัดลำพูน 8,571.86 ต่อประชากรแสนคน) กลุ่มโรคตา
อักเสบ มีอัตราป่วย 614.32 ต่อประชากรแสนคน (โดยมีอัตราป่วยสูงสุดที่จังหวัดเชียงราย 841.45 ต่อประชากรแสนคน) และ
กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ คิดเป็นอัตราป่วย 561.41ต่อประชากรแสนคน (โดยมีอัตราป่วยสูงสุดที่จังหวัดลำพูน 957.81 ต่อ
ประชากรแสนคน) ในภาพรวมจังหวัดที่มีอัตราป่วยของผู้ป่วยที่รายงานสะสมสูงสุด คือ น่าน ลำปาง ลำพูน และเชียงราย 
ตามลำดับ กลุ่มเสี่ยงเด็กอายุ 0-4 ปี มีการเจ็บป่วยสูงสุดด้วยกลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด รองลงมาคือ กลุ่มผู้สูงอายุมีการ
เจ็บป่วยสูงสุดด้วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  
     1. ค่าเฉลี่ยสูงสุดของปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (เดือนมกราคม-เมษายน) 

2. พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม  
และพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และตาก   
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5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

1.ข้อมูลค่าเฉลี่ยสูงสุดของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5   
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืนระบุ  กรมควบคุมมลพิษ  

2.  ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควัน  4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด  กลุ่ม
โรคทางเดินหายใจทุกชนิด  กลุ่มโรค ตาอักเสบ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ   
    ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มีข้อมูลเดมิอยู่แล้วในHDC  มขี้อมูลในแหล่งอื่นระบุ สำนักระบาดวิทยา และสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 
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การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน (ด้วยระดับอุณหภูมิสูงสุด) 
 

• สถานการณ์/ขนาดของปัญหา   
 ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน 

(Hot-weather related illness and dead surveillance)  จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2559 พบว่า อุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 31.65 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนเมษายน (38.12 องศา
เซลเซียส) 

จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา มีรายงานการเสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อน รวม 60 ราย ในระหว่างวันที่ 1 
มีนาคม-30 มิถุนายน 2559 คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อ ประชากรแสนคน โดยช่วงเดือนเมษายน พบผู้เสียชีวิตสูงสุด 28 ราย 
(ร้อยละ 46.67) รองลงมาคือ พฤษภาคม 20 ราย (ร้อยละ 33.33) เป็นเพศหญิง 11 รายและเพศชาย 49 ราย และอัตราส่วน
เพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 4.5 มีอายุระหว่าง 3-92 ปี พบรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุดในช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็นอัตราตาย 
0.14 ต่อประชากรแสนคน อาชีพท่ีพบว่ามีการเสียชีวิตมากท่ีสุดคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 30) รองลงมา คือ เกษตรกรรม (ร้อย
ละ 12) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีประวัติสัมผัสกับ สภาพแวดล้อม
กลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง และมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ ประกอบกับการมีโรคประจำตัว  

• ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)   
1) ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนได้ง่าย คือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็น

ประจำ  การมีโรคประจำตัว  การสัมผัสกับอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง หรือเกิดจากการทำกิจกรรม
การออกกำลังกาย รวมถึงการทำงานใช้แรงงานอย่างหนักท่ามกลางอากาศที่ร้อนและชื้น หรือในห้องที่ร้อนและปิด
มิดชิด 

2) สภาพอากาศร้อน มีตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าระวังคือ ระดับอุณหภูมิสูงสุดรายวัน 
3) การเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อน หมายถึง การเจ็บป่วยจากภาวะผิดปกติในการตอบสนองของร่างกายต่อการ

สัมผัสความร้อน เรียงลำดับตามความรุนแรงตั้งแต่ การบวมแดด ผด ผื่นคันจากความร้อน ลมแดด ตะคริวแดด การ
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพลียแดด และอาจเสียชีวิตได้จากโรคลมร้อน โดยการวินิจฉัยและบันทึกลงระบบรายงานการ
เจ็บป่วยด้วยรหัส T67.0-T67.9 ตาม ICD-10 

• รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
1. ข้อมูลระดับอุณหภูมิสูงสุดรายวัน  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
2. ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูล การเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อนด้วยรหัส T67.0-T67.9 ตาม ICD-

10  จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน HDC    
• ผลที่ได้จากกการเฝ้าระวัง 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน กระทรวงสาธารณสุขปี 2561 – 2565 (เอกสารแนบ 2) โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ปี 2562 แบ่งเป็น 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 
1) ระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง  2) ระบบป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง และ 3) ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยแบ่ง
การดำเนินงานเป็น 3 ระยะ สรุปดังเอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 1   
แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ  

กรณีความร้อน ปี 2562 
1. ที่มาและความสำคัญ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก  ซึ่งกระทบต่อสภาพแวดล้อมและก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพท้ังทางตรงและทางอ้อม และมีแนวโน้มของผลกระทบที่อาจรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ประเด็นผลกระทบที่สำคัญ 
คือ สภาพอากาศที่ร้อนจัด อุณหภูมิในพ้ืนท่ีต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีจำนวนวันท่ีอากาศร้อนเพิ่มขึ้น เกิดคลื่นความร้อนที่มี
ความถี่และความรุนแรงมากข้ึน ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยกลุม่โรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว เพลียแดด 
โรคลมร้อน รวมถึงกลุ่มโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ  ระบบทางเดินหายใจ  โรคไต  และสุขภาพจิต (หงุดหงิดง่ายและเครียด)  
เป็นต้น ถึงแม้ว่าผลกระทบและการสูญเสียด้านสุขภาพจากความร้อนของประเทศไทยยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่มีแนวโน้มจำนวน
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานทำงานกลางแจ้ง และผู้สู งอายุ 
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำกรอบแผนบูรณาการด้านสาธารณสุขรองรับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2561 – 2565 (เอกสารแนบ 2) โดยมีประเด็นที่สำคัญเพื่อรองรับผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากความร้อน 

 
2. สรุปมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก
ความร้อน ปี 2562 แบ่งเป็น 3 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) ระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง  2) ระบบป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง และ 
3) ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังตารางที่ 1 ดังนี ้

  

มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
1. ระยะเตรียมการ (ตุลาคม  – ธันวาคม 2561)   

1.1 ระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง   
1) ประสานความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยา  กรมอนามัย กรม

อุตุนิยมวิทยา 
2) จัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ปี 2562 สำหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน 

กรมอนามัย ทุกหน่วยงาน 

3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน และ
พัฒนาเกณฑ์เตือนภัยสุขภาพจากความร้อน ด้วย Heat Index  เพื่อ
เป็นข้อมูลในการสื ่อสารความเสี ่ยงและวางแผนสำหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

กรมอนามัย กรม
อุตุนิยมวิทยา 

1.2 ระบบป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง   
1) จัดทำชุดข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน และการปฏิบัติตน

สำหรับประชาชน และสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนัก ก่อนถึงช่วงวิกฤต 

กรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  

2) พัฒนาชุมชนต้นแบบการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้านสุขภาพจากความร้อนในพื้นที่เสี่ยงจากความร้อน 

กรมอนามัย 
 

-  

3) พัฒนาสื่อเผยแพร่เตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความวิทยุ เอกสาร 
สื่อวีดีทัศน์ และอนิเมช่ัน  เป็นต้น 

กรมอนามัย 
 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
4) พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าด้านสาธารณสุขทั้งระดับส่วนกลาง 

ศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างความรู้และ
ทักษะในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนให้แก่
ประชาชน 

กรมอนามัย 
 
 

  
 

5) พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผูส้งูอายุ (Care Manager/ Care giver) เพื่อดูแล
และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจากความร้อน 

กรมอนามัย 
 

กรมการแพทย ์

1.3 ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1) พัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย รักษา

และเฝ้าระวังสุขภาพจากความร้อน 
กรมการแพทย ์ กรมอนามัย 

2) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในด้านการวินิจฉัย 
รักษา เฝ้าระวังและการจัดการทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก
ความร้อน 

กรมการแพทย ์ กรมอนามัย 

3) จัดทำระบบรายงานและติดตามการวินิจฉัยผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจาก
ความร้อน 

กรมการแพทย ์ กรมควบคุมโรค 

2. ระยะวิกฤต (มกราคม – พฤษภาคม 2562)   
2.1 ระบบข้อมูลและเฝ้าระวัง 

1) ช้ีแจงการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับเขตและจังหวัด  สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข(กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน) 
กรมอนามัย 

ทุกหน่วยงาน 

2) ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ ตาม
เกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง           และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจาก
ระดับอุณหภูมิสูงสุด  (ดังตารางที ่2) 

กรมอนามัย กรมควบคุมโรค 
กรมการแพทย ์

2.2 ระบบป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง   
1) สื่อสาร เตือนภัย การดูแลและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ  
กรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ทุกหน่วยงาน 

2.3 ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานบรกิารสาธารณสุขในพื้นที่จัดเตรียมยา 

เวชภัณฑ์ และออกเยี่ยมบ้านกลุม่เสี่ยง 
กรมการแพทย ์
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข  

กรมควบคุมโรค 
 

2) ติดตามการวินิจฉัย ผู้ป่วยท่ีได้รับผลกระทบจากความร้อน กรมการแพทย ์
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข  

กรมควบคุมโรค 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
3) เตรียมการเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน                ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC)   
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข(กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน) 

ทุกหน่วยงาน 

4) ต ิดตามผลการดำเน ินงานและรายงานสถานการณ์และผลการ
ดำเนินงานแก่ผู้บริหารเป็นระยะ  

กรมอนามัย 
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข(กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน) 

ทุกหน่วยงาน 

5) ต ิดตามผลการดำเน ินงานและรายงานสถานการณ์และผลการ
ดำเนินงานแก่ผู้บริหารเป็นระยะ  

กรมอนามัย 
สำนักงานปลัด 
กระทรวง
สาธารณสุข(กอง
สาธารณสุข
ฉุกเฉิน) 

ทุกหน่วยงาน 

3. ระยะหลังเกิดเหตุ (พฤษภาคม – มิถุนายน 2562)     
1) สรุปสถานการณ์ ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และจัดทำ

ข้อเสนอต่อการดำเนินงานต่อไป  
กรมอนามัย 
 

ทุกหน่วยงาน 

2) ประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณคีวามร้อน
ของหน่วยงานระดับเขตและระดบัจังหวัด 

กรมอนามัย 
 

ทุกหน่วยงาน 

 
ตารางที่ 2 เกณฑ์ค่าเฝ้าระวัง และสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพจากระดับอุณหภูมิสูงสุด   
 

ระดับ 
อุณหภูมิสูงสุด  

(องศาเซลเซียส) 
ระดับความเสี่ยง 

การสื่อสารเตือนภัย 

1 น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40.0 °C 

ระดับเฝ้าระวัง - 

2 40.1 – 43.0 °C ระดับเตือนภัย สื่อสารแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
เช่น ไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์  
วิทยุชุมชน  เสียงตามสาย  แผ่นพับ  และโปสเตอร์     

3 43.1 - 45.0 °C  ระดับอันตราย ควรแจ้งเตือนประชาชนและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อเตรียมการรองรับและป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนวันละ 2 คร้ังผ่านช่องทางต่าง ๆ 

4  43.1 - 45.0 °C
ติดต่อกัน 3 วัน    
หรือ 45.1°C ขึ้นไป 

ระดับอันตรายมาก ควรแจ้งเตือนประชาชนอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ผ่านช่องทาง 
social media ต ่าง ๆ  และประสานหน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง 
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3. กลไกการประสานงานและกำกับดูแล 
3.1 ศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center: OC) 

  เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (มกราคม – พฤษภาคม 2562) กรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปิดศูนย์
ประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1) เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณค์วามร้อนและความเสีย่งต่อสขุภาพเพื่อแจ้งเตือนประชาชน
และแจ้งหน่วยงานให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ 

2) ประสานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรการที่กำหนด 
3) สรุปและรายงานสถานการณ์ ผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะ  

   
3.2 ศูนย์ปฏิบ ัต ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( Public Health Emergency 

Operation Center; PHEOC)   
เมื่อความร้อนอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานในแต่ละระดับจะดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center, PHEOC) กรณีความ
ร้อนในระดับจังหวัด เขตสุขภาพ กรม และกระทรวง โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

1) อำนวยการ ควบคุม และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจาก  
     ความร้อนอย่างเร่งด่วน 
2) ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและแจ้งเตือนประชาชน 
3) สนับสนุนการบริหารจัดการ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเพื่อการแก้ไขปัญหา 
4) รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
5) สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบงานต่อไป 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ หลักเกณฑก์ารเปิด 
PHEOC กรณีความร้อน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

จังหวัด เมื่ออยู่ในระดับอันตราย 
(อุณหภูมสิูงสุด ≥ 43.1 
องศาเซลเซยีส)  

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ ์
- หัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อมหรอืระบาดวิทยาเป็นผู้

ประสานงานและรายงานข้อมลูระดับจังหวัด 
เขตสุขภาพ เมื่อจังหวัดเปดิศูนย์

ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินฯ (PHEOC) กรณี
ความร้อน  
มากกว่า 1 จังหวัด 

สำนักงานเขต
สุขภาพ 

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บญัชาการ
เหตุการณ ์

- ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคเป็นผู้ประสานงาน
และรายงานข้อมูลระดับเขตสุขภาพ 

กรม เมื่อเขตสุขภาพเปดิศูนย์
ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินฯ (PHEOC)  กรณี
ความร้อน  
มากกว่า 2 เขตสุขภาพ 

กรมอนามัย - อธิบดีกรมอนามัยหรือผูไ้ดร้ับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ ์

- ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นผู้
ประสานงานและรายงานข้อมลูระดับกรม 

กระทรวง เมื่ออยู่ในระดับอันตราย
มาก (อุณหภูมสิูงสดุ 
มากกว่า 45.1 องศา
เซลเซียส ข้ึนไป)   

กองสาธารณสุข
ฉุกเฉิน 

- ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ไดร้ับมอบหมายเป็นผู้
บัญชาการเหตุการณ์  

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉนิเป็นผู้ประสานงาน
และรายงานผลระดับกระทรวง 
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การวิเคราะหป์ระเด็นการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 
 

1. ประเด็นเฝ้าระวัง  
         - การเฝ้าระวังผลกระทบตอ่สุขภาพจากความร้อน (ด้วยระดบัอุณหภูมสิูงสดุ) 
  
2. วัตถุประสงค์  
    ..... - เพื่อการรับรู้สถานการณค์วามร้อนได้รวดเร็ว  
         - เพื่อการสื่อสาร เตือนภัย เพื่อการคุ้มครองและป้องกันสุขภาพประชาชนจากความร้อน 
  
3. สถานการณ์/ขนาดของปัญหา  

 ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะอากาศร้อน 
(Hot-weather related illness and dead surveillance)  

จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ปี พ.ศ. 2559 พบว่า อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มในการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือน
มกราคม 31.65 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนเมษายน (38.12 องศาเซลเซียส) ข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 
2559 ได้รับรายงานการเสียชีวิตที่คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อน รวม 60 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.09 ต่อ ประชากรแสนคน 
โดยช่วงเดือนเมษายน พบผู้เสียชีวิตสูงสุด 28 ราย (ร้อยละ 46.67) รองลงมาคือ พฤษภาคม 20 ราย (ร้อยละ 33.33) เป็นเพศ
หญิง 11 รายและเพศชาย 49 ราย และอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 4.5 มีอายุระหว่าง 3-92 ปี พบรายงาน
ผู้เสียชีวิตสูงสุดในช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็นอัตราตาย 0.14 ต่อประชากรแสนคน อาชีพที่พบว่ามีการเสียชีวิตมากที่สุดคือ 
อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 30) รองลงมา คือ เกษตรกรรม (ร้อยละ 12) ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคกลาง 
และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีประวัติสัมผัสกับ สภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่มีอุณหภูมิสูง และมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจำ ประกอบกับการมีโรคประจำตัว  

 
4. ปัจจัยต้นเหตุ/ตัวกำหนด (Determinants)  

1. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนได้ง่าย คือ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็น
ประจำ  การมีโรคประจำตัว  การสัมผัสกับอากาศที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง หรือเกิดจากการทำกิจกรรมการออก
กำลังกาย รวมถึงการทำงานใช้แรงงานอย่างหนักท่ามกลางอากาศท่ีร้อนและช้ืน หรือในห้องที่ร้อนและปิดมิดชิด 

2. สภาพอากาศร้อน มีตัวช้ีวัดเพื่อการเฝ้าระวังคือ ระดับอุณหภูมิสูงสุดรายวัน 
3. การเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อน หมายถึง การเจ็บป่วยจากภาวะผิดปกติในการตอบสนองของร่างกายต่อการ

สัมผัสความร้อน เรียงลำดับตามความรุนแรงตั้งแต่ การบวมแดด ผด ผื่นคันจากความร้อน ลมแดด ตะคริวแดด การเกร็งตัวของ
กล้ามเนื้อ เพลียแดด และอาจเสียชีวิตได้จากโรคลมร้อน โดยการวินิจฉัยและบันทึกลงระบบรายงานการเจ็บป่วยด้วยรหัส 
T67.0-T67.9 ตาม ICD-10 

 
5. รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

1.ข้อมูลระดับอุณหภูมสิูงสุดรายวนั 
  ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วใน HDC   มีข้อมูลในแหล่งอ่ืนระบุ กรมอุตุนยิมวิทยา  

2.  ข้อมูลผลกระทบด้านสุขภาพ โดยวัดจากข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจากความร้อนด้วยรหัส T67.0-T67.9 ตาม 
ICD-10 
  ต้องรวบรวมข้อมูลใหม่  มขี้อมูลเดมิอยู่แล้วในHDC  มีขอ้มูลในแหล่งอ่ืนระบุ สำนักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค 
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สำเนาคำสั่งฯ 
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