
 

 

 

 

 

ตัวชีว้ัดที่มีการแก้ไข 



    สารบัญตัวช้ีวัดท่ีมกีารแกไข 

ตัวช้ีวัดท่ี รายการตัวช้ีวัดท่ีมีการแกไข หนา 

14 รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตร 

ท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับสวนกลาง และภูมิภาค อยางนอย

จังหวัดละ 1 เรื่อง 

1 

16 รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational 

and Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม และมีการรายงาน

การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

5 

27 รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 9 

56 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง 

HA ข้ัน 3 

14 

58 จํานวนองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน   20 

67 รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไข และมีการบังคับใช 25 

 

 



หมวด ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  
(PP&P Excellence) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 14. รอยละของจังหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตร

ท่ีมีอันตรายสูงรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับสวนกลาง และภูมิภาค อยาง
นอยจังหวัดละ 1 เรื่อง 

คํานิยาม สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด 
ไดแก พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอรไพริฟอส  
การขับเคล่ือนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูงในระดับ
สวนภูมิภาค หมายถึง การดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรการเพ่ือยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรรวมกันในระดับจังหวัด ผานกลไกของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมจังหวัด 
หมายเหตุ  
จังหวัด หมายถึง จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดในแตละเขตสุขภาพ โดยสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรควิเคราะหขอมูลรวมกับสํานักงานเขตสุขภาพ จังหวัดท่ีสามารถ
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอมจังหวัด อยางนอยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

- - รอยละ 100 รอยละ 100 
(เพ่ิมระดับความ
ครอบคลุมของ

มาตรการ) 

รอยละ 100 
(เพ่ิมระดับความ
ครอบคลุมของ

มาตรการ) 
 

วัตถุประสงค  เพ่ือขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 
ประชากรกลุมเปาหมาย หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของกับมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรใน

ระดับจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

แหลงขอมูล หนวยงานและภาคสวนท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค สภาเกษตรกรในพ้ืนท่ี ศูนยอนามัย สํานักงานแรงงาน

จังหวัด สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง อยางนอย 1 เรื่อง 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด (เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด รวมเปน12 จังหวัด) 
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สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561:  

ป 2562: 

ป 2563: 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

ระดับสวนกลาง  
- ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือ
สรางกระแสสังคม   
- จัดประชุมวิชาการ 
รวมกับหนวยงานระดับ 
นโยบายในสวนกลางเพ่ือ
ขับเคลื่อนการยุติการใช
สารเคมีทางการเกษตรท่ีมี
อันตรายสูง 
- จัดประชุมเพ่ือชี้แจง 
ถายทอด แนวทางการ
ดําเนินงานภายใต พ.ร.บ.
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 

ระดับสวนภูมิภาค 
- ประสานจังหวัด เพ่ือรวม
ชีแ้จง ถายทอด แนว
ทางการดําเนินงานภายใต 
พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรค
จากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 
2562 

ระดับสวนกลาง  
- นําผลการประชุมวิชาการ 
และการสรางกระแสสังคม 
มาขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 
- ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนินงาน รอบ 6 
เดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับสวนภูมิภาค 
- กําหนดประเด็นปญหา
ผลกระทบตอสุขภาพจาก
การใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
ของจังหวัด และคัดเลือก
ประเด็นเพ่ือกําหนด
มาตรการระดับจังหวัด 

ระดับสวนกลาง  
- ติดตาม ประเมินผล  
การขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ท้ังระดับ
สวนกลางและระดับ
ภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ระดับสวนภูมิภาค 
- มีรายงานขอมูลสถานการณ
เสนอตอประธานคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
จังหวัด 
- จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม

 ระดับสวนกลาง  
- มีการรายงานและติดตาม
ประเมินผลในภาพรวมของ
ประเทศ 
- มีการขับเคลื่อนมาตรการ
ยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับสวนภูมิภาค 
- มีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ และ
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานรายจังหวัด  
- รอยละ 100 ของจังหวัด  
มีการขับเคลื่อนมาตรการ
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ป 2564: 

ป 2565: 
 

- ประสานและสนับสนุน
จังหวัด ใหเสนอคําสั่งให
ผูวาราชการจังหวัด ลง
นาม เพ่ือแตงตั้งคณะ
กรรมการฯ 
 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอมจังหวัด เพ่ือ
รวมกันกําหนดมาตรการ
ยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
ของจังหวัด และจัดทําแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ 

จังหวัด เพ่ือรวมกันกําหนด
มาตรการยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูงของ
จังหวัด และจัดทําแผน
ขับเคลื่อนมาตรการฯ 
 

ยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูง
รวมกับเครือขายท่ี
เก่ียวของ อยางนอย  
1 เรื่อง 

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

    

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

    

วิธีการประเมินผล :  1. สสจ.รายงานผล ผานการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข  

2. สวนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปขอมูลในภาพประเทศ  
เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือการจัดตั้ง และแนวทางการคัดเลือกบุคคลเขาเปนคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมฯ สําหรับระดับจังหวัด และ 
กทม.  
2. คูมือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี
สําหรับการดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381 
3. คูมือสําหรับเกษตรกรและอาสาสมัครประจําหมูบาน 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126 
4. คูมือแรงงานนอกระบบ ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ (กลุมอาชีพเกษตรกร) 
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseline data 
หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

รอยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อน
มาตรการยุติการใชสารเคมีทาง
การเกษตรท่ีมีอันตรายสูงรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับสวนกลาง
และภูมิภาค  

รอยละ ตัวชี้วัดใหม ป 2563 
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http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/381
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/126
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/371


ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ดร.พญ.ชุลีกร  ธนธิติกร          หัวหนากลุมพัฒนามาตรการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865  โทรศัพทมือถือ : 081 880 6629 
โทรสาร :  02 590 3866        E-mail : chuleekorn.md@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายสําเริง สาลีวัฒนพงศกุล            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865      โทรศัพทมือถือ : 094 159 2895 
โทรสาร : 02 590 3866                E-mail : mr_samroengs@hotmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
2. นางสาวปณัสตดา ทองคํา            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3864       โทรศัพทมือถือ : 082 957 7248 
โทรสาร : 02 590 3864                E-mail :  tongkam.june@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นายสําเริง สาลีวัฒนพงศกุล            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865      โทรศัพทมือถือ : 094 159 2895 
โทรสาร : 02 590 3866                E-mail : mr_samroengs@hotmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
2. นางสาวปณัสตดา ทองคํา            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3864       โทรศัพทมือถือ : 082 957 7248 
โทรสาร : 02 590 3864                E-mail :  tongkam.june@gmail.com 
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
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หมวด ยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ  
(PP&P Excellence) 

แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 5. โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 16. รอยละของจั งหวัด มีการจัดทําฐานขอ มูลอา ชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม 

(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม 
และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

คํานิยาม กา ร จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล อา ชี ว อน า มั ย แ ล ะ ส่ิ ง แ วด ล อ ม  (Occupational and 

Environmental Health Profile : OEHP) ดานเกษตรกรรม หมายถึง กระบวนการ

รวบรวมหรือสํารวจขอมูลสถานการณ ทางดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในประเด็นท่ี

เก่ียวของทางดานเกษตรกรรม โดยการรวบรวมขอมูลท่ัวไป ขอมูลการใชสารเคมีทาง

การเกษตร และขอมูลการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพ จากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือนํามา

วิเคราะห และจัดทําเปนขอมูลพ้ืนฐานหรือขอมูลสถานการณ สําหรับใชในการวางแผนและ

เฝาระวังสุขภาพประชาชน 

สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีอันตรายสูง 3 ชนิด  หมายถึง สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด  

ไดแก พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอรไพริฟอส 

เกษตรกรรม หมายถึง อาชีพเพาะปลูกพืชตางๆ ท่ีอาจจะมีการใชสารเคมีทางการเกษตร  

ไดแก การทําไร ทํานา ทําสวน เปนตน 

การรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)  

หมายถึง เจาหนาท่ีของหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รายงานผูปวยจากพิษสารเคมี

ทางการเกษตร ในระบบ 43 แฟมของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงไดแก ผูท่ีไดรับการวินิจฉัย

จากสถานพยาบาลวาปวยจากพิษสารกําจัดศัตรูพืช (ICD10 TM Code T60.0, T60.1, 

T60.2, T60.3, T60.4, T60.8, T60.9 ซ่ึงไมรวมการตั้งใจทํารายตนเอง หรือฆาตัวตาย 

(ICD10 TM สาเหตุภายนอก คือ X68)  

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

- - รอยละ 100 รอยละ 100 
(ยกระดับคุณภาพ

ของขอมูล) 

รอยละ 100 
(ยกระดับคุณภาพ

ของขอมูล) 
 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนากลไกการเฝาระวัง การรายงานขอมูลฯ และการจัดการปญหาผลกระทบตอ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในระดับจังหวัด  

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชากรท่ีมีโอกาสสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร  

วิธีการจัดเก็บขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า :: 5



แหลงขอมูล หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ เชน สํานักงานสถิติจังหวัด รายงานจากสํานักงานจังหวัด  

ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรกลาง กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ สํานักงานเกษตรอําเภอ หนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ขอมูลจากระบบ HDC 

กระทรวงสาธารณสุข 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดท่ีมีการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ดานเกษตรกรรม 
และมีการรายงานการเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด (76 จังหวัด (ไมรวม กทม.)) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561:  

ป 2562: 

ป 2563: 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

- รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูล OEHP ดาน
เกษตรกรรม รวมท้ังจัดทํา
สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน/รายงาน
สถานการณ ประกอบดวย 
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลการใช
สารเคมีทางการเกษตร และ
ขอมูลการเฝาระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพ 
- จัดทําไฟล OEHP ดาน
เกษตรกรรม ภายในไตรมาส 
1 (วันท่ี 15 ธันวาคม 2562) 
เพ่ือให สคร. รวบรวม 
วิเคราะห และสรปุขอมูลใน
ระดับเขต และ สคร. จัดสง
ขอมูลดังกลาว ใหกับ กองโรค

- ประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมขอมูลใน
ฐานขอมูล OEHP ดาน
เกษตรกรรม 
- จัดทํารายงาน T60 ใน
ระดับจังหวัด โดยดําเนินการ
ตัดขอมูลของเดือนท่ีผานมา 
จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันท่ี 
1 ของเดือน ใหกับ สคร.  
- นําเสนอขอมูลสถานการณ
จากขอมูล OEHP ดาน
เกษตรกรรม และ T60 ใน
ระดับจังหวัด ตอ
คณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดลอมจังหวัด 

- มีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางการใช
สารเคมีทางการเกษตร และ
ผลกระทบตอสุขภาพ พรอม
ท้ังจัดทํารายงานฐานขอมูล 
OEHP ดานเกษตรกรรม 
ฉบับสมบูรณ ภายในไตรมาส
ท่ี 3 (วันท่ี 15 มิถุนายน 
2563) ใหกับ สคร.  และ 
สคร. นําสงขอมูลดังกลาว 
ใหกับ กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม  ภายในไตรมาส
ท่ี 3 (วันท่ี 20 มิถุนายน 
2563) 
- ประสานหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมขอมูลใน

- มีการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางการใช
สารเคมีทางการเกษตร 
และผลกระทบตอ
สุขภาพ พรอมท้ังจัดทํา
รายงานฐานขอมูล 
OEHP ดานเกษตรกรรม 
ฉบับสมบูรณ ภายในไตร
มาสท่ี 4 (วันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563)  
ใหกับ สคร.  และ สคร. 
นําสงขอมูลดังกลาว 
ใหกับ กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม  ภายใน 
ไตรมาสท่ี 4 (วันท่ี 15 
สิงหาคม 2563) 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า :: 6



ป 2564: 

ป 2565: 
 

จากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ภายในไตรมาส 
1 (วันท่ี 20 ธันวาคม 2562) 
ประสานหนวยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับรายงาน
การเจ็บปวยหรือเสียชีวิต
จากสารเคมีทางการเกษตร  
(รหัสโรค T60) ในระดับ
พ้ืนท่ี  
- จัดทํารายงานการเจ็บปวย
จาก T60 ในระดับจังหวัด 
โดยดําเนินการตัดขอมูลของ
เดือนท่ีผานมา จัดสงขอมูล
ดังกลาวทุกวันท่ี 1 ของเดือน 
ใหกับ สคร. 

- ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดทํา OEHP
ดานเกษตรกรรมและการ
รายงาน T60 ในระดับ
จังหวัด รอบ 6 เดือนเสนอ
ผูบริหาร 
 

ฐานขอมูล OEHP ดาน
เกษตรกรรม 
- จัดทํารายงาน T60 ใน
ระดับจังหวัด โดยดําเนินการ
ตัดขอมูลของเดือนท่ีผานมา 
จัดสงขอมูลดังกลาวทุกวันท่ี 
1 ของเดือน ใหกับ สคร. 
- ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดทํา OEHP 
ดานเกษตรกรรมและการ
รายงาน T60 ในระดับ
จังหวัด รอบ 9 เดือน เสนอ
ผูบริหาร 
 

- มีการจัดทํารายงานการ
พัฒนาการบันทึกขอมูล 
T60 ของหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับ ให
ถูกตองตามหลักการ
บันทึกขอมูล ICD-10 
เสนอผูบริหาร 
- จัดทํารายงาน T60 ใน
ระดับโดยดําเนินการตัด
ขอมูลของเดือนท่ีผานมา 
จัดสงขอมูลดังกลาวทุก
วันท่ี 1 ของเดือน ใหกับ 
สคร. 
- ติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานการ

จัดทํา OEHP ดาน

เกษตรกรรมและการ

รายงาน T60 ในระดับ

จังหวัดรอบ 12 เดือน 

เสนอผูบริหาร 

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

    

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

    

วิธีการประเมินผล :  1. สสจ.รายงานผล ผานการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  
2. สวนกลางประเมินเชิงคุณภาพ และจัดทําสรุปขอมูลในภาพประเทศ 

เอกสารสนับสนุน :  1. ไฟลชุดขอมูลสถิติพ้ืนฐานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational and 
Environmental Health Profile: OEHP) ดานเกษตรกรรม และแบบรายงานสถานการณ 
สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม จากลิงค : http://envocc.ddc.moph.go.th/p/oehp 
2. แนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเฝาระวัง
สุขภาพ และสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม ปงบประมาณ 2562 
พรอมแบบฟอรมท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังตัวอยางการจัดทําฐานขอมูลอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม (Occupational and Environment Health Profile : OEHP) ของจังหวัดท่ี
ไดมีการดําเนินการจัดทํา และพัฒนาแลว พรอมท้ังเอกสารสนับสนุนการจัดทํา OEHP 
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สามารถดาวนโหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมจากลิงค : http://envocc.ddc.moph.go.th/p/oehp 
3. คูมือ “การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม” สามารถดาวน
โหลดขอมูลไดจากหนาเว็บไซตของกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จาก
ลิงค : http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/537 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
Baseline data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
รอยละของจังหวัดมีการจัดทําฐานขอมูลอาชี
วอนามัยและสิ่งแวดลอม (Occupational 
and Environment Health Profile : 
OEHP) ดานเกษตรกรรม และมีการรายงาน
การเจ็บปวยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทาง
การเกษตร (รหัสโรค T60) 

รอยละ ตัวชี้วัดใหม ป 2563 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1.พญ.ชุลีกร  ธนธิติกร    หัวหนากลุมพัฒนามาตรการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865  โทรศัพทมือถือ : 081 880 6629 
   โทรสาร :  02 590 3866  E-mail : chuleekorn.md@gmail.com 
2. นางสาวภัทรินทร  คณะมี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865  โทรศัพทมือถือ : 081 814 7154 
   โทรสาร :  02 590 3866  E-mail : k.pattarin@gmail.com 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นางสาวทิตยติยา ม่ังมี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865 โทรศัพทมือถือ : 086 995 7094 
   โทรสาร : 02 590 3866  E-mail : tidtiya.mm@gmail.com 
สถานท่ีทํางาน กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค 
2. นางสาวสุธาทิพย  บูรณสถิตนนท   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865  โทรศัพทมือถือ : 081 398 5013 
   โทรสาร : 02 590 3866  E-mail : sutatip-bu@hotmail.com 
สถานท่ีทํางาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1.  นางสาวทิตยติยา ม่ังมี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865 โทรศัพทมือถือ : 086 995 7094 
   โทรสาร : 02 590 3866  E-mail : tidtiya.mm@gmail.com 
สถานท่ีทํางาน กองโรคจากการประกอบอาชพีและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค 
2. นางสาวสุธาทิพย  บูรณสถิตนนท   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 3865  โทรศัพทมือถือ : 081 398 5013 
   โทรสาร : 02 590 3866  E-mail : sutatip-bu@hotmail.com 
สถานท่ีทํางาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค  
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หมวด ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โครงการท่ี 12. โครงการปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพและการใชยาอยางสมเหตุสมผล 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 27. รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
ตัวช้ีวัดยอย รอยละการติดเช้ือดื้อยาในกระแสเลือดลดลง   
คํานิยาม  การปองกันและควบคุมการดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) 

1. โรงพยาบาลท่ีมีการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ เปนการประเมินระบบ
ของโรงพยาบาล โดยการใชแบบประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผลการ
ดําเนินงานของท้ัง 5 กิจกรรมสําคัญ ผานระบบรายงานกองบริหารการสาธารณสุข ปละ 
2 ครั้ง ผานทาง http://203.157.3.54/hssd1/    

1.  กลไกการจัดการ AMR อยางบูรณาการ  

2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 

3. การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 

4. การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

5. การวิเคราะหสถานการณปญหา และระบบจัดการ AMR  ของโรงพยาบาล และนําไปสู
มาตรการของโรงพยาบาลในการแกปญหา AMR อยางบูรณาการ 

2. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด หมายถึงอัตราสวนผูปวยพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน
กระแสเลือดตอผูปวยท่ีพบเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด  รายละเอียดการดื้อยา 
ดังนี้ 

1. Acinetobacter baumannii ดื้อตอยา Carbapenem หรือ Colistin  

2. Pseudomonas aeruginosa ดื้อตอยา Antipseudomonal penicillin 
(Piperacillin + Tazobactam) หรือ Carbapenem หรือ Colistin 

3. Klebsiella pneumonia ดื้อตอยา Extended-Spectrum Cephalosporin 
(Ceftriaxone or Cefotaxime) หรือ Carbapenem (CRE) หรือ Colistin 

4. Staphylococcus aureus ท่ีดื้อตอยา Methicillin (MRSA) หรือ Vancomycin 
(VISA and VRSA) 

5. Escherichia coli ดื้อตอยา Colistin หรือ Carbapenem(CRE) หรือ
Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin 
(Ceftriaxone or Cefotaxime) 

6. Salmonella spp. ดื้อตอยา Colistin หรือ Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) 
หรือExtended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 

7. Enterococcus faecium ดื้อตอยา Vancomycin (VRE) 
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8. Streptococcus pneumonia ดื้อตอยา Penicillin (Ampicillin) หรือ Macrolide 
(Erythromycin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 
Cefotaxime) 

วิธีการคํานวณ    

           ผูปวยพบแบคทีเรีย 8 ชนิด ท่ีดื้อยา ในกระแสเลือด   
      ผูปวยท่ีพบแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

รอยละ 70 ของ รพ.ระดับ 
A,S,M1 มีระบบการจัดการ 
AMR อยางบูรณาการ (basic) 

รอยละ 20 ของ รพ.ระดับ 
A,S,M1 ระบบการจัดการ 
AMR อยางบูรณาการ 
(intermediate) 

- รอยละ 95 ของ รพ.ระดับ 
A,S,M1 มีระบบการจัดการ 
AMR อยางบูรณาการ 
ระดับ Intermediate 

-การติดเชื้อดื้อยาในกระแส
เลือด ลดลง 7.5 % จากป
ปฏิทิน 61 
- อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน
กระแสเลือดไมเพ่ิมข้ึนจาก
ปปฏิทิน 61 

การติดเชื้อ AMR 
ลดลง 15% จากป
ปฏิทิน 61 
การติดเชื้อ AMR 
ลดลง 5 % จากป
ปฏิทิน 61 

 

วัตถุประสงค เพ่ือลดการเกิดเชื้อดื้อยาและลดการปวยจากเชื้อดื้อยา 
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาด M1 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานกองบริหารการสาธารณสุข 

แหลงขอมูล ขอมูลจากโรงพยาบาล ระดับ A,S,M1 

รายการขอมูล 1 (AMR) A =  จํานวนโรงพยาบาลท่ีมีการจัดการ AMR ระดับ intermediate 

รายการขอมูล 2 (AMR) B = จํานวนโรงพยาบาลระดับ A, S, M1  จํานวน 121 แหง 

รายการขอมูล 3 (AMR) C = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปปฏิทิน 61 

รายการขอมูล 4 (AMR) D = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปปจจุบนั 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1.  (A/B) x 100  และ 

2.  (D-C) x 100 /C 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 6 เดือน (ประมวลผลโดยตัดขอมูลผูปวยซํ้าตามปปฏิทิน)  ใชขอมูลอัตราการติดเชื้อ 
ตรวจราชการ รอบท่ี 1 ใชขอมูล ม.ค.–ธ.ค. 62 เทียบกับปปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 
ตรวจราชการ รอบท่ี 2 ใชขอมูล ม.ค.–มิ.ย. 63 เทียบกับปปฏิทิน 61 (ม.ค.–ธ.ค. 61) 

X 100 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2563: 
 

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

 - รอยละ 68 ของรพ.ท้ังหมด
ผานระดับ Intermediate 

- การติดเชื้อดื้อยาในกระแส

เลือด ลดลง 5 % 

- อัตราการติดเชื้อดื้อยา

ในกระแสเลือดไมเพ่ิมข้ึน

จากปปฏิทิน 61 

 - รอยละ 95 ของรพ.ผาน
ระดับ Intermediate 

- การติดเชื้อดื้อยาในกระแส

เลือดลดลง 7.5% 

- อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน

กระแสเลือดไมเพ่ิมข้ึนจาก

ปปฏิทิน 61 

วิธีการประเมินผล :  การรายงาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบผล 

เอกสารสนับสนุน :  รายการตัวชี้วัดเพ่ือประเมินระดับการพัฒนาสูการเปนหนวยบริการสงเสริมการใชยาอยางสม

เหตุผล 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

Baseline 
data (AMR) 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

2562 รอยละ - Basic 88.98 
(ผานเกณฑ

เปาหมายระดับ 
basic รอยละ 

70) 

Intermediate 96.64 
(ผานเกณฑเปาหมาย รอย

ละ 20) และ 
อัตราการติดเชื้อดื้อยาใน

กระแสเลือดลดลง  รอยละ 
7.49 

 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /ผู
ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628 โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 
    โทรสาร : 02-5901634             E-mail : praecu@gmail.com 
    สํานักบริหารการสาธารณสุข (ตัวช้ีวัด RDU และ AMR)  
2. ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร              นักวิทยาศาสตรการแพทยเช่ียวชาญ 
     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-9510000 ตอ 99302  โทรศัพทมือถือ : 087-7059541 
     โทรสาร : 02-5910343            E-mail :wantana.p@dmsc.mail.go.th 
     กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ตัวช้ีวัด AMR) 
3.  นางวราภรณ เทียนทอง 
     โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903652   โทรศัพทมือถือ : 081-3465980 
     โทรสาร : 02-5903443  E-mail : varaporn.thientong2@gmail.com 

สถาบันบําราศนราดูร (ตัวช้ีวัด AMR) 
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หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล  

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (AMR) 
 

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นางสาวคริสตินา ลี้สุรพลานนท               เภสัชกรปฏบิัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903792                 โทรศัพทมือถือ : 081-264-9910 

โทรสาร : 02-5918486                       E-mail : Christina.lee@fda.moph.go.th 
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
2.ภญ.ไพรํา บุญญะฤทธิ์   เภสัชกรชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901628             โทรศัพทมือถือ : 092-3953289 
โทรสาร : 02-5901634              E-mail : praecu@gmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

หมายเหตุ ขอปรับเปาหมายป 2563 เปน อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดไมเพ่ิมข้ึนจากปปฏิทิน 61 เนื่องจาก การติด

เชื้อดื้อยาในกระแสเลือดยังพบความผันผวนของตัวเลขผูติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดจากชวงระยะเวลาท่ีแตกตางกัน ซ่ีง

ยังไมทราบสาเหตุท่ีชัดเจน  ควรมีการตรวจสอบขอมูลการประมวลผลของแตละโรงพยาบาลอีกครั้ง จากผลการดําเนินงาน

รอบ 6 เดือน พบวาอัตราการตดิเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึนเล็กนอย (เพ่ิม 0.14 %)  ยังไมสามารถตอบแนวโนมท่ี

ชัดเจนได จึงขอปรับเปาหมายป 2563 จากลดลงรอยละ 7.5 % เปลี่ยนเปน ไมเพ่ิมข้ึนจากปฐาน (ปฐาน;ปปฏิทิน 61 = 

รอยละ 36.58) 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึง การจัดวางระบบและกระบวนการจัดการดานยา ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปวย

ไดรับยาท่ีเหมาะสมกับขอบงชี้ทางคลินิก ในปริมาณท่ีสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล ในระยะเวลาท่ี

เพียงพอตอการรักษาโรคนั้น และเกิดความคุมคาสูงสุด ท้ังตอตัวผูปวยและตอสังคม i 

การสงเสริมใชยาอยางสมเหตุผลในชุมชน (RDU community) หมายถึง ระบบของพ้ืนท่ี (ระดับอําเภอหรือ

เขต กรณีกรุงเทพมหานคร)  ท่ีมีการออกแบบระบบบริการสุขภาพท่ีเชื่อมโยงท้ังหนวยบริการสุขภาพทุกระดับท้ัง

รัฐและเอกชน เพ่ือการใชยาอยางสมเหตุผลและปลอดภัย และมีการเชื่อมโยงสูการเฝาระวังสูครัวเรือนและชุมชน  

โดยมีการรวบรวม ประมวลผลขอมูล และจัดการขอมูล เพ่ือวางระบบจัดการปญหาในหนวยบริการสุขภาพ รวมถึง

มีการนําขอมูลคืนกลับใหประชาชน เพ่ือใหตระหนักถึงปญหาและเกิดการแกปญหาในชุมชนดวยชุมชน โดยมีการ

จัดการความเสี่ยง ในรูปแบบตางๆ ตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแก การสรางความเขมแข็งของประชาชนดานการ

ใชยาอยางมีสวนรวม การสรางความรอบรูดานการใชยา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหนวยบริการสุขภาพใน

ชุมชน โดยเฉพาะภาคเอกชนใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล รวมถึงการกํากับดูแลแหลงกระจายยา โดยมีเปาหมาย

ใหประชาชนปลอดภัยจากการใชยา มีความรอบรูในการใชยา และการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องตนเม่ือเจ็บปวย 
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ชุมชน ii หมายถึง กลุมคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดย

เหตุท่ีอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน หรือมี

วัฒนธรรม ความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน 

i สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4. นนทบุรี: สถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ มหาชน), 2561. 

ii พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ.2543 
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หมวด ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 34. โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ 
ระดับการวัดผล เขต 
ช่ือตัวช้ีวัด 56. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ

รับรอง HA ข้ัน 3 
คํานิยาม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง 

- โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน  
116 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต จํานวน 49 แหง 
- โรงพยาบาลชุมชนในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 743 แหง  (ตาม
ทําเนียบสถานบริการฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
HA (Hospital Accreditation)  หมายถึง  กระบวนการรั บรองระบบคุณภาพของ
สถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) (สรพ.) โดยมี
กระบวนการรับรอง 3 ข้ัน ดังนี ้
- HA ข้ัน 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสํารวจและปองกันความเสี่ยง นําปญหามา
ทบทวน เพ่ือแกไขปองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปองกันปญหาครอบคลุมปญหาท่ีเคยเกิด/มี
โอกาสเกิดสูง 
- HA ข้ัน 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะหเปาหมาย/
กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพท่ีสอดคลองกับเปาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสําคัญท้ังหมด 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดตามเกณฑข้ัน 2 
- HA ข้ัน 3 หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มดวยการประเมินตนเองตาม
มาตรฐาน HA พัฒนาอยางเชื่อมโยง เปนองคกรเรียนรู/ ผลลัพธท่ีดีข้ึน ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
HA ไดครบถวน 

เกณฑเปาหมาย 

รายละเอียด ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

1.โรงพยาบาลศูนย, 

โรงพยาบาลท่ัวไป 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

รอยละ 98 

รอยละ 100 

รอยละ 98 

2. โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย, กรม

ควบคุมโรค และกรม

สุขภาพจิต 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

รอยละ 98 

รอยละ 100 

รอยละ 98 

3. โรงพยาบาลชุมชน รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 90 

รอยละ 80 

รอยละ 90 

รอยละ 85  
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2563 แก้ไขครั้งที่ 4 หน้า :: 14



ประชากร
กลุมเปาหมาย 

1. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต 
3. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอมูล  ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
www.ha.or.th /สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

แหลงขอมูล  ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
www.ha.or.th /สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีผลการรับรองข้ัน 3 + Reaccredit  

รายการขอมูล 2 B = จํานวนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 116 แหง 

รายการขอมูล 3 C = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิต ท่ีมีผล
การรับรองข้ัน 3 + Reaccredit 

รายการขอมูล 4 D = จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จํานวน 49 
แหง 

รายการขอมูล 5 E = จํานวนโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีผลการ
รับรองข้ัน 3 + Reaccredit 

รายการขอมูล 6 F = โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (จํานวน 743 แหง  
ตามทําเนียบสถานบริการ ฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ ณ 2 กรกฎาคม 2562) 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  1. (A/B) x 100 
2. (C/D) x 100 
3. (E/F) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1,2,3 และ 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
เกณฑการประเมิน  
ป 2563 : 

ประเภท รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลท่ัวไป
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 97.00 
รอยละ 95.00 

รอยละ 98.00 
รอยละ 96.00 

รอยละ 99.00 
รอยละ 97.00 

รอยละ 100.00 
รอยละ 98.00 

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย,  
กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 

รอยละ 97.00 
รอยละ 95.00 

รอยละ 98.00 
รอยละ 96.00 

รอยละ 99.00 
รอยละ 97.00 

รอยละ 100.00 
รอยละ 98.00 

โรงพยาบาลชุมชน 
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 87.00 
รอยละ 77.00 

รอยละ 88.00 
รอยละ 78.00 

รอยละ 89.00 
รอยละ 79.00 

รอยละ90.00 
รอยละ 80.00 
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วิธีการประเมินผล:   ขอมูลจากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
www.ha.or.th /สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

เกณฑการให
คะแนน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

โรงพยาบาลศูนย, 
โรงพยาบาลท่ัวไปใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 
96.00 
รอยละ 
94.00 

รอยละ 
 97.00 
รอยละ 
 95.00 

รอยละ 
98.00 
รอยละ 
96.00 

รอยละ 
99.00 
รอยละ 
97.00 

รอยละ 
100.00 
รอยละ 
 98.00 

โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย, กรม
ควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต 

รอยละ 
96.00 
รอยละ 
94.00 

รอยละ 
 97.00 
รอยละ 
 95.00 

รอยละ 
98.00 
รอยละ 
96.00 

รอยละ 
99.00 
รอยละ 
97.00 

รอยละ 
100.00 
รอยละ 
 98.00 

โรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละ 
86.00 
รอยละ 
76.00 

รอยละ 
87.00 
รอยละ 
77.00 

รอยละ 
88.00 
รอยละ 
78.00 

รอยละ 
89.00 

รอยละ 
79.00 

รอยละ 
90.00 
รอยละ 
80.00 

 

เง่ือนไข : 
1.โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
จํานวน 116 แหง  
2. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต  
จํานวน 49 แหง ประกอบดวย 

- โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย     จํานวน   29 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมควบคุมโรค    จํานวน     2 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต     จํานวน   18 แหง  

(ไมรวมสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต เนื่องจากเปนหนวยงานตั้งใหม 
และไมรวมสถาบันทันตกรรม เนื่องจากสถาบันทันตกรรมไมมีเตียงรองรับผูปวยใน
และเปนสถานบริการท่ีเปดใหบริการเฉพาะดาน)  

3. โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 743 แหง   
(ตามทําเนียบสถานบริการฐานขอมูลกองบริหารการสาธารณสุข ณ 2 กรกฎาคม 2562) 
(ไมรวมโรงพยาบาลชุมชนระดับ F3 ไมเปดบริการผูปวยใน ไมมีเตียง และโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ F3 มีเตียงเปดบริการไมถึง 3 ป) 
4. ผานการรับรอง HA ข้ัน 3   และรวมอยูระหวางการตออายุ  
5.ขอมูลท่ีผาน/ไมผานการรับรอง จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
(องคการมหาชน) 
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เอกสารสนับสนุน :   จากเว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) www.ha.or.th  
   /สําหรับประชาชน/โรงพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

รอยละของโรงพยาบาลศูนย, 
โรงพยาบาลท่ัวไปในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีคณุภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ข้ัน 3  

รอยละ รอยละ
96.36 

รอยละ 
83.64  

รอยละ 
98.78  

รอยละ  
98.18 

หมายเหตุ : ขอมูลรวมรพ.สังกัดกรมการแพทย, กรม
ควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต 

รอยละโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิตมีคณุภาพมาตรฐานผาน
การรับรอง HA  
ข้ัน 3 

รอยละ รอยละ รอยละ  
 

รอยละ  
 

รอยละ  
 

รอยละของโรงพยาบาลชุมชนใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมคีณุภาพมาตรฐาน
ผานการรับรอง HA ข้ัน 3  

รอยละ รอยละ 
69.49 

 

รอยละ 
62.31    

รอยละ 
85.75    

รอยละ  
88.01 

 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

กองบริหารการสาธารณสุข  
1. นายแพทยธรีะพงศ ตุนาค                   ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-1755         โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-590-0802                    E-mail : - 
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-1643         โทรศัพทมือถือ : 089-829-625 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน                     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน. 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ 089-478-4332 
    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : chittima2197@gmail.com 
4. นางสาววิไลวรรณ ไชยวารติ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน. 02 590-1630          โทรศัพทมือถือ 092-682-2755 
    โทรสาร :  02-590-1631                    E-mail : w-wunchai@hotmail.com 
กรมการแพทย 
    1. นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย             ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-6132          โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02 -591-8234                     E-mail : -  
 
    2. นางสาวธารีพร  ตติยบุญสูง            นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
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    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-6137          โทรศัพทมือถือ : – 
    โทรสาร : 02 -591-8234                     E-mail : - 
    3 นางสาวกัลยณัฏฐ  วงษขุนไกล            นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :  02-590-6136         โทรศัพทมือถือ : 081-6969942 
    โทรสาร : 02-591-8234                      E-mail : psd.dms.moph@gmail.com 

กรมควบคุมโรค 
    1. นางเบญจมาภรณ ภิญโญพรพาณิชย    ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-3395          โทรศัพทมือถือ : 081-640-9393 
    โทรสาร : 02-590-3268                      E-mail : jama_pin@hotmail.com 
    2. นางรจนา  บุญผอง                         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-3347           โทรศัพทมือถือ : 089-797-4695 
    โทรสาร : 02-590-3268                       E-mail : trodjana@hotmail.com  
กรมสุขภาพจิต 
   1. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ์      ผูอํานวยการกองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-8207          โทรศัพทมือถือ : 086-732-3712 
    โทรสาร : 02-149-5533                      E-mail : - 
    2. น.ส.ชดิชนก  โอภาสวฒันา                นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ                  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590-8092          โทรศัพทมือถือ  083-139-6730 
    โทรสาร : 02-149-5533                      E-mail : sidarama4@gmal.com 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

กองบริหารการสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1. นายแพทยธรีะพงศ ตุนาค                   ผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-1755         โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร :                                      E-mail :  
2. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข                      รองผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590-1643          โทรศัพทมือถือ : 089-829-625 
    โทรสาร : 02-590-1631                    E-mail : kavalinc@hotmail.com 
3. นางจิตติมา ศรศุกลรัตน                     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน. 02 590-1637         โทรศัพทมือถือ 089-478-4332 
    โทรสาร :  02-590-1631                   E-mail : chittima2197@gmail.com 
4. นางสาววิไลวรรณ ไชยวารติ                 นักวิชาการสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน. 02 590-1630          โทรศัพทมือถือ 092-682-2755 
    โทรสาร :  02-590-1631                    E-mail : w-wunchai@hotmail.com 
กองบริหารการสาธารณสุข 
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หมายเหตุ   การขอปรับเปล่ียนเปาหมาย 
 
  เนื่องจากสถาณการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีแพรระบาด
อยางรวดเร็ว และการรายงานพบผูติดเชื้อจํานวนมาก   ทําใหโรงพยาบาลตางๆจะตองมีการเตรียมความพรอม
ในการรองรับผูปวยท่ีติดเชื้อ รวมถึงการเฝาระวังผูท่ีมีภาวะเสี่ยงท่ีเขาเกณฑการสอบสวนโรค (Patient under 
Investigation – PUI) การจัดเตรียมความพรอมของสถานพยาบาลในการดูแลท้ังในสถานพยาบาล และนอก
สถานพยาบาล  ทําใหมีภาระงานท่ีตองดําเนินการเก่ียวของกับการแพรระบาดเปนจํานวนมาก สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานปกติ โดยเฉพาะ งานท่ีไมไดใหบริการเก่ียวกับการบริการผูปวยโดยตรง  ท่ีอาจมีการชะลอ
การดําเนินการไวพลางกอน 
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หมวด ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนท่ี 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

โครงการท่ี 35. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแหงความสุข 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัด 58. จํานวนองคกรแหงความสุข ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

คํานิยาม องคกรแหงความสุข หมายถึง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
(หนวยงานสวนกลาง เขตสุขภาพ สสจ. รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. มีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุขตามมาตรฐานองคกรแหงความสุข 
 
การสรางสุขในองคกร หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรมุงเนนการสรางเสริม
บุคลากรใหมีท้ังสุขภาพท่ีดีและมีความสุขในการทํางาน โดยอาศัยหลักการ 3 ประการ
คือ 1) คนทํางานมีความสุข (Happy People) การจัดสมดุลชีวิตในการทํางานไดอยาง
มืออาชีพ มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรตอตนเองและผู อ่ืน 2) ท่ีทํางานนาอยู 
(Happy Workplace) ท่ีทํางานมีความปลอดภัย ดูแลความสุขในการทํางานของ
บุคลากรใหเกิดความคิดสรางสรรคในการอยูรวมกัน และมีการพัฒนารวมกัน และ  
3) การทํางานเปนทีม (Happy Teamwork) 
 
เกณฑการประเมินมาตรฐานองคกรแหงความสุข มีท้ังหมด 5 หมวด ไดแก 

หมวดท่ี 1  ความสําเร็จเชิงผลลัพธ  
(องคกรมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของสังคม และความพึงพอใจของผูรับบริการ)  
หมวดท่ี 2  การบริหาร (ระบบและกลไกบริหารผลตอบแทนการทํางาน การจัด
สวัสดิการบุคลากร การใหรางวัลยกยองบุคลากร ความกาวหนาในอาชีพ และการ
สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร) 
หมวดท่ี 3  มุงเนนดูแลสุขภาพกาย-ใจของบุคลากร (การดูแลความสุขของครอบครัว 
การจัดการทํางานท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพ การประเมินสุขภาพของบุคลากร 
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จัดการความเครียด ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ/การ
เจ็บปวย สงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน สงเสริมใหเกิดความผูกพันใน
องคกร และการสงเสริมใหเกิดความสมดุลของการดําเนินชีวิตกับการทํางาน) 
หมวดท่ี 4  บรรยากาศในการทํางาน 
(ผูนําสูงสุดมีแนวทางการสรางสุขอยางตอเนื่อง เปนตนแบบการสรางสุขในองคกร 
บรรยากาศในการทํางานท่ีสงเสริมความสุข สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี และ
ความปลอดภัยในการทํางาน) 

    หมวดท่ี 5  การลงทุนเพ่ือการสรางสุขในองคกร 
    (การกํากับดูแลนโยบายองคกรสรางสุข การสื่อสารเรื่องการสรางสุขในองคกร  
    การเรียนรูในองคกร สนับสนุนทรัพยากร การมีสวนรวมในกิจกรรมสรางสุข และ 
    กระบวนการประเมินองคกรสรางสุข) 
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เกณฑเปาหมาย :  

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง 
รอยละ 10 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอย
เขตละ 1 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 10 

มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง 
รอยละ 15 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอย
เขตละ 2 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 15 

มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน  

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง 
รอยละ 20 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอย
เขตละ 3 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 20 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถนําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน 

(Happinometer) และสุขภาวะองคกร(HPI) มาใชในการพัฒนาองคกร การบริหารงาน 

การดําเนินการตางๆ เพ่ือสงเสริมความสุขในการทํางานอยางตรงประเด็น ซ่ึงจะสงผลให

บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมของ

องคกร “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

หนวยงานเปาหมาย 1. กรมวิชาการ 

2. จังหวัด  

- สสจ.  

- รพศ.  

- รพท.  

- รพช.  

- สสอ. (รวม รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. หนวยงานจัดสงผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการบริหารองคกรแหงความสุข 

พิจารณาคัดเลือกองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. คณะกรรมการบริหารองคกรแหงความสุข (Happy Organization Board) ระดับ

เขตสุขภาพ/กรม แจงผลการพิจารณาคัดเลือกองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

พรอมเอกสารหลักฐาน มายังกองยุทธศาสตรและแผนงาน  ทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส spd.happymoph@gmail.com  

แหลงขอมูล กองยุทธศาสตรและแผนงาน ประกาศผลการประเมินองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน ผานหนาเว็บกองยุทธศาสตรและแผนงาน เมนู People Excellence 

กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนสํานัก/กองในกรมวิชาการหรือสป.สวนกลางท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑ

คุณภาพมาตรฐานองคกรแหงความสุข 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนสํานัก/กองท้ังหมดในกรมวิชาการหรือสป.สวนกลางท้ังหมด 

รพศ./รพท./สสจ.  

รายการขอมูล  A = รพศ./รพท./สสจ. (อยางนอยเขตละ 1 แหง) 
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รพช./สสอ 

รายการขอมูล 1 A = จํานวน รพช./สสอ.ในจังหวัด ท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑคุณภาพมาตรฐาน

องคกรแหงความสุข 

รายการขอมูล 1 B = จํานวน รพช./สสอ.ท้ังหมดในจังหวัด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล 12 เดือน 

เกณฑการประเมิน  
ป 2563 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 • พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยง 

(MOPH Happy 
Coaching Team) 30 ทีม 
 

 มีองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง  
รอยละ 10 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอยเขตละ 
1 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 10 
ป 2564 : 

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

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง  
รอยละ 15 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอย 
เขตละ 2 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 15 
ป 2565 : 

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

• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง  
รอยละ 20 

• รพศ./รพท./สสจ. อยางนอย 
เขตละ 3 แหง 

• รพช./สสอ. รอยละ 20 
 

วิธีการประเมินผล :  เอกสารผลการพิจารณาผลการคัดเลือกองคกรแหงความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน จาก

คณะกรรมการบริหารองคกรแหงความสุข (Happy Organization Board) ระดับเขต

สุ ขภาพ/กรม  ท่ี จั ดส งมายั งกองยุทธศาสตร และแผนงาน   ทาง ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส spd.happymoph@gmail.com โดย 
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• กรมวิชาการ/สป.สวนกลาง มีการจัดสงหนวยงานท่ีผานการคัดเลือกองคกรแหง
ความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รอยละ 10 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด 

• รพศ./รพท./สสจ. มีการจัดสงหนวยงานท่ีผานการคัดเลือกองคกรแหงความสุขท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน อยางนอยเขตละ 1 แหง 

• รพช./สสอ. มีการจัดสงหนวยงานท่ีผานการคัดเลือกองคกรแหงความสุขท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน รอยละ 10 ของจํานวนหนวยงานท้ังหมด 

เอกสารสนับสนุน :  เกณฑคุณภาพมาตรฐานองคกรแหงความสุข (อยูระหวางดําเนินการจัดทํา จะแจงเวียน

อีกครั้งภายใน มกราคม 2563) 

เกณฑคุณภาพมาตรฐานองคกรแหงความสุข กระทรวงสาธารณสขุ 

รายละเอียดขอมูล

พ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนหนวยงานท่ีเปนองคกรแหงความสุข (Happy Organization) 

Baseline 

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

- จํานวน - Bright Spot 

องคกรแหง

ความสุข 

71 

20 

หนวยงาน 

Bright Spot 

องคกรแหง

ความสุข  

85 

64  

หนวยงาน 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
     พิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918628 02-5918191 E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0-25902459 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918628 02-5918191 E-mail : bps.pavinee@gmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. นายแพทยกิตตกวี โพธิ์โน                  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวช 
     นครราชสีมาราชนครินทร 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 044-233930 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 044-233977  E-mail : Kitkawee_p@hotmail.com 
 
2. พญ.เบ็ญจมาส พฤกษกานนท             ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน                                       
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 590 8571 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร :   E-mail:benjamasprukkanone@gmail.com 
กรมสุขภาพจิต 
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หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

(ระดับสวนกลาง) 

กลุมพัฒนานโยบายดานสุขภาพ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

1. นางธิติภัทร คูหา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
     พิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5918628 02-5918191 E-mail : inspect.n@gmail.com 
2. นางภาวิณี ธนกิจไพบูลย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : - 
   โทรสาร : 02-5918628  02-5918191 E-mail : bps.pavinee@gmail.com 
3. นางสาวจิราพร อิทธิชัยวัฒนา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : -  
   โทรสาร : 02-5918628  02-5918191 E-mail : j.kaampou@gmail.com 
4. นางสาวรัชนก พิมพสะอาด  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5902459 โทรศัพทมือถือ : -  
   โทรสาร : 02-5918628  02-5918191 E-mail : mook_0507@hotmail.com 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หมวด ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนท่ี 15. การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 41. โครงการปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 
ระดับการวัดผล ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 67. รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช 
คํานิยาม กฎหมาย หมายถึง กฎหมายตั้งแตระดับพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานในกํากับกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง
สภาวิชาชีพ และรัฐวิสาหกิจ  
   -  กฎหมายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาใหทันสมัยมีความสอดคลองกับ
สภาพการณปจจุบันและเพ่ือการเขาถึงของประชาชน เกิดการบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ 
จํานวน 10 ฉบับ จํานวน 5 ฉบับ 
 การปรับปรุงและพัฒนา หมายถึง ข้ันตอนกระบวนการออกกฎหมาย การปรับปรุง
กฎหมาย และการยกเลิกกฎหมาย ไมวาจะเปนการออกฎหมายใหม หรือ ไดมีการปรับปรุง 
และพัฒนา กฎหมายท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยเขากับสภาพการณปจจุบัน เสนอผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุข (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 
เห็นชอบ 

เกณฑเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด: รอยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงไดรับการแกไขและมีการบังคับใช แบงเปนตัวช้ีวัดยอย 2 ตัว คือ 
ตัวช้ีวัดยอยท่ี 1 รอยละของกฎหมายท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 
      พิจารณาจากความสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายปงบประมาณ 2563  มีเปาหมายดังนี้ 
       - กฎหมายท่ีตองดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาไมสรางภาระแกประชาชน ใหมีความสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน ทันสมัย และเพ่ือสุขภาพของประชาชน รอยละ 100 จากกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอยางนอยจํานวน 
10 ฉบับ รอยละ 100 จากกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขอยางนอยจํานวน 5 ฉบับ 
เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
รอยละ 60 
( 6 ฉบับ) 
รอยละ 60 
( 1 ฉบับ) 

รอยละ 70 
(7 ฉบับ) 

รอยละ 70 
(2 ฉบับ) 

รอยละ 80 
(8 ฉบับ) 

รอยละ 80 
(3 ฉบับ) 

รอยละ 90 
(9 ฉบับ) 

รอยละ 90 
(4 ฉบับ) 

รอยละ 100 
(10 ฉบับ) 

รอยละ 100 
(5 ฉบับ) 

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดท่ัวประเทศ 
คํานิยาม 
การบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ และผลสัมฤทธิ์ตาม

จุดมุงหมายท่ีกฎหมายบัญญัติไวเพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ระดับความสําเร็จ หมายถึง กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขไดรับการพัฒนา ปรับปรุง และความสําเร็จในการ
ดําเนินงานบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบตามท่ีกําหนดไว 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะบังคับใชกฎหมาย จํานวน  10  ฉบับ ไดแก 
      1. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 
      2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
      3. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 
      4. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      5.  พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 
      6. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
      7.  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม       
      8.  พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2558 
      9. พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
      10.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
เกณฑเปาหมาย 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของ 
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 
เกณฑ : รอยละ 80 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ครบ 5 องคประกอบ 
 
กําหนดการบังคับใชกฎหมายเปน 5 ข้ันตอน ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ 

ข้ันตอน การดําเนินการ 
 

1 มีการสรางเครือขายการบังคับใชกฎหมาย หรือการสื่อสารในทุก ๆ ชองทางพนักงานเจาหนาท่ี  
เก่ียวกับการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายดานการโฆษณาผลิตภัณฑ หรือบริการสุขภาพ ในทุก
รูปแบบ อาทิ การจัดอบรม การจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติการบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาองค
ความรูผานสื่ออีเล็กทรอนิกส หรือเขารวมกับหนวยงานอ่ืน 
เกณฑ ประกอบดวยกฎหมาย อยางนอย 2 ฉบับ  

2 จัดทําแผนบูรณาการ การดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ดานการตรวจเฝาระวังในประเด็นการ

โฆษณา หรือเฝาระวังการกระทําผิดมาตราอ่ืน ๆ ตามแผนการดําเนินงานประจําป หรือเทศกาล 

หรือกรณีพิเศษ ท่ีมีการรองขอ รวมกับเครือขายบังคับใชกฎหมายภายในหนวยงาน/หนวยงานใน

สังกัด หรือ  ภายนอกหนวยงาน 

เกณฑ ประกอบดวยกฎหมาย อยางนอย 2 ฉบับ  

3 
 

ดําเนินการบังคับใชกฎหมาย การเฝาระวัง  ตรวจเตือน และการดําเนินคด ี
 3.1 รวมตรวจเฝาระวัง/ ประชาสัมพันธ รวมกับเครือขายบังคับใชกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ี
ภายในหนวยงาน/หนวยงานในสังกัด หรือภายนอกหนวยงาน  
เกณฑ รอยละ 50 ของเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนบูรณาการ หรือ 
3.2 การดําเนินคดี  
    3.2.1 รวมตรวจดําเนินคดี ขอรองเรียน/ขอสั่งการ/การแจงเบาะแสการกระทําความผิด ท่ีไดรับ
การประสานจากเครือขายบังคับใชกฎหมาย พนักงานเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน/หนวยงานในสังกัด 
หรือภายนอกหนวยงาน หรือ 
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เกณฑ รอยละ 80 ของจํานวนเรื่องในทะเบียนรับ หรือ 
     3.2.2 ดําเนินคดีกรณีตรวจพบการกระทําความผิดซ่ึงหนาตามบทบาทหนาท่ีของนิติกร ผูปฏิบัติ
หนาท่ีนิติกรตามข้ันตอน กระบวนการบังคับใชกฎหมาย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว  
เกณฑ รอยละ 100 ของจํานวนคดีท่ีตรวจพบการกระทําความผิดซ่ึงหนา     

4 สงเสริมพัฒนาความรูการบังคับใชกฎหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการดําเนินงาน วิเคราะหปญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการบังคับใชกฎหมายรวมกับเครือขายบังคับใชกฎหมาย พนักงาน
เจาหนาท่ี ผูเก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมาย  
เกณฑ อยางนอย 1 ครั้ง/ป 

5 สรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการบังคับใชกฎหมายเชิงนโยบาย 
และรายงานตอผูบังคับบัญชา 
เกณฑ รายงานหนาหนาหนวยงาน/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและรายงานตอปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

เกณฑการประเมินระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1  รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของ 
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ครบองคประกอบ 
รอยละ 40 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 80 

 61 แหง 

ครบองคประกอบ 
รอยละ 50 

สสจ.ดําเนินการได
รอยละ 80 
 61 แหง 

ครบองคประกอบ 
รอยละ 60 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 80 

 61 แหง 

ครบองคประกอบ 
รอยละ 70 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 80 

 61 แหง 

ครบองคประกอบ 
รอยละ 80 

สสจ.ดําเนินการ
ไดรอยละ 80 

 61 แหง 
 
เกณฑการประเมินระดับจังหวัด 
ตัวช้ีวัดท่ี 2. 1  ความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนด 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

องคประกอบท่ี 
 1 

องคประกอบท่ี 
 1 – 2 

องคประกอบท่ี 
1-3 

องคประกอบท่ี 
1-4 

องคประกอบท่ี 
1-5 

 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขกฎหมายดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตอการคุมครองสุขภาพ
ประชาชน 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบังคับใชกฎหมายเชิงบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของใหเปน
รูปธรรมท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 

ประชากรกลุมเปาหมาย 1. ระดับองคกร: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ  
2. องคประกอบการดําเนินงานบังคับใชกฎหมาย 
   2.1 กฎหมายดานสุขภาพ 
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   2.2 บุคลากรในกลุมงานนิติการ งานนิติการ ผูปฏิบัติหนาท่ีนิติกร 
   2.3 เครือขายบังคับใชกฎหมายภายในหนวยงาน/หนวยงานในสังกัด/หนวยงานภายนอก  
   2.4 พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายดานสุขภาพ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รายงานการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 

แหลงขอมูล 1. กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กรมตาง ๆ ในราชการบริหารสวนกลาง 
3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ 
4. เขตสุขภาพทุกเขต 

รายการขอมูลตัวช้ีวัด
ยอยท่ี 1 

จํานวนกฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบท้ังหมด 

รายการขอมูลตัวช้ีวัด
ยอยท่ี 2 

จํานวนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีดําเนินงานบังคับใชกฎหมายแตละองคประกอบผาน
เกณฑท่ีกําหนด 

 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัดยอย
ท่ี 1 

เกณฑการใหคะแนนป 2563 
      จํานวนกฎหมายท่ีทําไดในปงบประมาณ 2563 x 100 
                    กฎหมาย 10 ฉบับ ตามเปาหมาย 
                    กฎหมาย 5 ฉบับ ตามเปาหมาย 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัดยอย
ท่ี 2 

สูตรคํานวณตัวชี้วัดท่ี 2 
ระดับประเทศ 

 
=            จํานวน สสจ.ท่ีดําเนินการครบองคประกอบ x100 

จํานวน สสจ.(ท้ังหมด) 

 
 การประเมินผล 1. รอยละของกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการ   

    ปรับปรุงพัฒนาและแกไขประเมินปละ 1 ครั้ง 
2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกระทรวง
สาธารณสุข ประเมินผลแบบอิเล็กทรอนิกสตามไตรมาส และทําการประเมินแบบลาย
ลักษณอักษร 6 เดือน/ครั้ง 

เกณฑการประเมิน 
1. รอยละของกฎหมายท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา 

ป 2563 :  
รอบ 12 เดือน 

10 ฉบับ 
5 ฉบับ 

ป 2564 :  
รอบ 12 เดือน 

- 
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ป 2565 :  
รอบ 12 เดือน 

- 

ป 2566 :  
รอบ 12 เดือน 

- 

ป 2567 :  
รอบ 12 เดือน 

- 

2. ระดับความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ัว
ประเทศ 
ป 2563 :  

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

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1  ไมนอยกวา
รอยละ 80 
(61 จังหวัด) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 2  ไมนอยกวา
รอยละ 80 

(61 จังหวัด) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 3  ไมนอยกวา
รอยละ 80 

(61 จังหวัด) 

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด มีการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 4  และท่ี 5   
ไมนอยกวารอยละ 80 

(61 จังหวัด) 
ป 2564 :  

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

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2564 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนข้ันตอน 

ป 2565 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2565 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนข้ันตอน 

ป 2566:  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2566 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนข้ันตอน 

ป 2567 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ดําเนินการตอเนื่องจากป 2567 โดยกําหนดกฎหมายท่ีจะบังคับใชตามนโยบายและวัดความสําเร็จเปนข้ันตอน 
 

วิธีการ 
ประเมินผล :  

1. รอยละความสําเร็จของกฎหมายท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนา พิจารณาจาก
ผลสําเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบโดยกอง
กฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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2. รอยละความสําเร็จของการบังคับใชกฎหมายครบองคประกอบท่ีกําหนดของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ัวประเทศ/เปาหมายรอยละ 80 
    2.1 ประเมินจากขอมูลรายงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยกองกฎหมาย 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :  แผนการปรับปรุงแกไขกฎหมายในแตละป 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 
 

Baseline 
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

- - - - - 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายปยะวัฒน  ศิลปรัศมี  ผูอํานวยการกองกฎหมาย    
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901426 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
2. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด   หัวหนากลุมปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901437 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
3.  นายณรงคศักดิ์  สงวนปรางค             นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
4.  นายนายสมชาย รําจวน                    นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
5. นางสาวนิญดา เศรษฐวัฒนา               นิติกรชํานาญ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
6. นายณัฐพงศ เมฆมัธยันห                   นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
7. นายชวพัฒน สัมฤทธิ์สิริพงศ               นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
8 . นายกิตติ พวงกนก                         หวัหนากลุมพัฒนาวิชาการและแผนงาน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
9. นางสาวจุฑารัตน กระจกเหลี่ยม          นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901432 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง) 

กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงา 

1. นายสิทธิศักดิ์  รอดเกิด   หัวหนากลุมปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901437 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร : 02-5901434  E-mail : legal@health.moph.go.th 
2.  นายณรงคศักดิ์  สงวนปรางค             นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
2.  นายสมชาย รําจวน                        นิติกรชํานาญการพิเศษ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
3. นางสาวนิญดา เศรษฐวัฒนา               นิติกรชํานาญการ  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
4. นายณัฐพงศ เมฆมัธยันห                   นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
5. นายณัฐพงศ เมฆมัธยันห                   นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
6. นายชวพัฒน สัมฤทธิ์สิริพงศ              นิติกรปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901435 โทรศัพทมือถือ :  
    โทรสาร :02-5901434   E-mail : legal@health.moph.go.th 
กองกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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