
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 
โครงการท่ี 2. โครงการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชากร 
ระดับการแสดงผล ศูนยอนามัย และประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 9. จํานวนครอบครัวมีความรอบรูสุขภาพ  
คํานิยาม 1. ความรอบรูดานสุขภาพ หมายถึง ระดับความสามารถท่ีแสดงออกมาของบุคคลใน

การเขาถึง เขาใจ ประเมิน และปรับใชขอมูลความรูและบริการสุขภาพดานกายและ
จิตไดอยางเหมาะสม  

2. การเขาถึงขอมูล ความรอบรูสุขภาพ หมายถึง ประชาชนรูแหลงขอมูล ความรู 
และสถานท่ี และสามารถคนหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

3. การเขาใจขอมูล ความรอบรูสุขภาพ หมายถึง ประชาชนเขาใจความหมายของ
คําศัพทเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ ตีความจากขอมูลไดถูกตอง อธิบายเหตุผลความ
จําเปนของการดูแลสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของตนเองได เขาใจข้ันตอนและ
ปฏิบัติตามข้ันตอนไดถูกตอง สามารถบอกไดวาจะนําขอมูลท่ีไดรับไปปรับใชให
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเองไดอยางไร และสามารถชี้แจงหรืออภิบายใหคนอ่ืน
เขาใจได 

4. การประเมินขอมูล ความรอบรูสุขภาพ หมายถึง ประชาชนบอกไดถูกตองวาขอมูล
และความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและจากแหลงใดมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และ
เหมาะสมกับตนเอง บอกไดวาการดูแลสุขภาพใดท่ีตนเองควรไดรับ และสามารถ
รวมแลกเปลี่ยนความเห็นและตอบโตซักถามเรื่องการดูแลสุขภาพกับบุคลากรดาน
สาธารณสุขและคนอ่ืนๆได 

5. การปรับใชขอมูล ความรอบรูสุขภาพ หมายถึง ประชาชนตัดสินใจหรือรวม
ตัดสินใจบนฐานขอมูลและความรูท่ีนาเชื่อถือ ถูกตอง และเพียงพอ สําหรับการเขา
รวมการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง  

6. ครอบครัว  หมายถึง กลุมคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป มาอยูรวมกันในครัวเรือนเดียวกันมี
สายสัมพันธกันอยางใกลชิด และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน 

7. ผูลงทะเบียน  หมายถึง ตัวแทนของครอบครัวซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูดูแลและดําเนินการ
กรอกขอมูลเขาสูระบบลงทะเบียนระบบโครงการ 10 Packages 

8. บัญชี หมายถึง ขอมูลการลงทะเบียนโครงการ 10 Packages 
 

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

- - - 5,000,000
ครอบครัว 

- 

 

วัตถุประสงค  1. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเขาถึงการดูแลสุขภาพซ่ึงผานการเขาถึงและเขาใจขอมูล
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และตัดสินใจเขารวมการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริการขอมูลและการดูแลสุขภาพใหเอ้ือตอการเขาถึง
และเขาใจอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ และตัดสินใจรวมกันระหวางผูจัดและ
ผูเขารวมการดูแลสุขภาพ 

3. เพ่ือสรางความตระหนัก กระตุน และเสริมสรางทักษะแกประชากรไทยในการดูแล
สุขภาพของตนเองเชิงรุก ดวยการเขาถึงและเขาใจขอมูลการดูแลสุขภาพท่ีจําเปน 
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ประเมินความเหมาะสมของขอมูลและการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับสถานะของ
ตนเอง และรวมตัดสินใจเลือกรับการดูแลสุขภาพ 

ประชากร
กลุมเปาหมาย 

ประชากรไทยทุกคน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล การลงทะเบียนในระบบโครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ(10 Packages) 

แหลงขอมูล การรายงานผลการลงทะเบียนในระบบฐานขอมูลโครงการเสริมสรางความรอบรูวัยทํางาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 Packages) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนครอบครัวท่ีลงทะเบียน 
รายการขอมูล 2 - 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  A 
ระยะเวลาประเมินผล 1 ป  

เกณฑการประเมิน : 

ป 2561: 

 

ป 2562: 

 

ป 2563: 

 

ป 2564: 

 

ป 2565: 

 
 
 
 
 
 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

- - - - 

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

1,250,000 ครอบครัว 2,500,000 ครอบครัว 3,750,000 ครอบครัว 5,000,000 ครอบครัว 

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

- - - 10,000,000 ครอบครัว 
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เปาหมายจํานวน 2564  

ลําดับท่ี ศูนยอนามัยท่ี จํานวนผูประกันตน 
เปาหมายป 2564 

(ราย) 

1 ศูนยอนามัยท่ี 1 469,988 234,994 

2 ศูนยอนามัยท่ี 2 169,728 84,864 

3 ศูนยอนามัยท่ี 3 136,420 68,210 

4 ศูนยอนามัยท่ี 4 2,422,755 1,211,377.5 

5 ศูนยอนามัยท่ี 5 1,057,592 528,796 

6 ศูนยอนามัยท่ี 6 2,346,487 1,173,244 

7 ศูนยอนามัยท่ี 7 229,465 114,732.5 

8 ศูนยอนามัยท่ี 8 180,141 90,070.5 

9 ศูนยอนามัยท่ี 9 361,617 180,808.5 

10 ศูนยอนามัยท่ี 10 144,286 72,143 

11 ศูนยอนามัยท่ี 11 299,031 149,515.5 

12 ศูนยอนามัยท่ี 12 326,047 163,023.5 

13 สสม. 222,4742 111,2371 
รวมท้ังหมด 10,368,299 5,000,000 

(* อางอิงจากขอมูล. สํานักงานประกันสังคม เดือนสิงหาคม 2563: สืบคนเม่ือ กันยายน 2563) 
วิธีการประเมินผล :   รายงานผลการลงทะเบียนจากแบบรายงานศูนยอนามัยท่ี 1-12 และ สสม. 
เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ 10 Packages  

2. แผนพับ 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ 
3. https: www.cgtoolbook.com 

รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 
 
 

Baseline data หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

- คน 
 

- - - 

 

ผูใหขอมูลทาง
วิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

   ชื่อ – สกุล นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท    ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : -                         โทรศัพทมือถือ : 081-8700012  
   โทรสาร : -                          E-mail : ponlakha.b@anamai.mail.go.th 
   สถานท่ีทํางาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

   ชื่อ – สกุล น.ส.กมลนิตย มาลัย              ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : -                         โทรศัพทมือถือ :  
   โทรสาร : -        E-mail: kamolnit.m@anamai.mail.go.th 
   สถานท่ีทํางาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

   ชื่อ – สกุล นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท    ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : -                         โทรศัพทมือถือ : 081-8700012  
   โทรสาร : -                          E-mail : ponlakha.b@anamai.mail.go.th 
   สถานท่ีทํางาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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