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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โครงการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงาน
โครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1: Flagship I) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบสังกัดกรมควบคุมโรค 5 หน่วยงาน รวมทั้งสำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
โครงการประเมินฯนี้ประเมินเฉพาะโครงการที่จัดทำโดยสำนักโรคไม่ติดต่อจำนวน 19 โครงการ โดยวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาโครงการรวมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์
โครงการ ต่อการตอบสนองตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการหลัก (P1: Flagship I) และเป้าหมายการให้
บริการกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้สำนักโรคไม่ติดต่อประกอบการ
ทบทวนการบริหารจัดการตลอดจนการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระยะต่อไป กรอบแนวคิดหลักในการประเมินใช้รูปแบบเหตุผลสัมพันธ์: Logical Evaluation Model
เน้นกระบวนการการดำเนินการด้านเวลา ปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เครื่องมือที่
ใช้ในการประเมิน คือ 1) แบบรวบรวมข้อมูลโครงการ:Logical tree 2) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 18 โครงการ จำนวน 16 คน และ 3) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ร่วมพัฒนา
และผู้รับหรือใช้ผลผลิตจากโครงการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสถานบริการทางสาธารณสุข ทั้งหมด 276 ชุด ได้รับตอบกลับ 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.3

ผลการประเมิน
1. ด้านกระบวนการดำเนินงานและผลผลิตโครงการ พบว่า จำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2552
ของสำนักโรคไม่ติดต่อที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค มีทั้งหมด 19 โครงการ กิจกรรมหลัก ที่ดำเนิน
โครงการเป็นการจัดประชุม/สัมมนามากที่สุด ส่วนใหญ่มีการดำเนินการเสร็จตามเวลาและได้ผลผลิต ที่กำหนด
ตามแผนและมีผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลผลิตการดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลผลิตย่อย ที่ 2 การ
พัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี /มาตรฐาน/ คู่มือ/ แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ
ควบคุมความเสี่ยง พบว่าผลผลิตโครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการหลัก P1:flagship 1 รวมทั้ง
สนับสนุน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ(สุขภาพดีวิถีไทย) และพบว่าผลผลิตโครงการทั้งหมดส่งผล
ถึงผลลัพธ์ระยะสั้นในการเกิดความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่าย จากการประเมิน
ไม่พบว่ามีโครงการที่ส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะกลางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผลการประเมินระดับความสำเร็จของ
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับ 3) ปัจจัยเอื้อในการดำเนิน
งานโครงการ ได้แก่นโยบายหน่วยงาน การอนุมัติโครงการ การประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การจัดทำหนังสือราชการ ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งบริบทต่างกันในแต่ละโครงการ พบว่าช่องทางการสื่อสารทางการประชุมชี้แจงเป็นปัญหามากที่สุด
จุดแข็งในการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ 1) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นนโยบายสำคัญของ
ค

รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและของกรมควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รับงบประมาณ
ในการดำเนินงานที่เพียงพอ 2) การได้รับความร่วมมือที่ดีจากเครือข่ายภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข
และ3) มีความพร้อมในด้านแหล่งวิชาการและมีผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนด้านวิชาการหลายแขนง ส่วนโอกาส
ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ 1) คุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ 2) การสื่อสาร
ประสานงานกับเครือข่าย ให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจและความร่วมมือ 3) สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน
โครงการ เช่น ความพร้อมและประสิทธิภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์และการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย กระบวนการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัด และ4)
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
2. ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ผู้มีส่วนร่วม
ในโครงการมีจำนวน 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้ผลักดันโครงการ เป็นผู้บริหารทุกระดับระดับกระทรวง ผู้บริหารกรม
ควบคุมโรคและผู้บริหารระดับจังหวัดมากที่สุด กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากกรมวิชาการ
/สคร./สสจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกิจกรรมเข้าร่วมเป็นการประชุม อบรม นำเสนอผลงานและร่วมเป็น
วิทยากร พบว่าผู้เข้าร่วมพัฒนาโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
กลุ่มผู้รับ/ใช้ผลผลิต พบว่ากลุ่มผู้รับ/ใช้ผลผลิตส่วนใหญ่เป็น สคร. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สอ. และผลผลิต
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โครงการ
3. ด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค
(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ในภาพรวมจังหวัดสามารถดำเนินงานผ่านเกณฑ์ได้ตามเป้าหมาย จำนวน 70 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 90.3 แต่มีการดำเนินงานรายองค์ประกอบที่ยังไม่ครอบคลุม ในเรื่องการบริการคัดกรองเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การกำหนดนโยบายและแผนงานและ
การดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน มากที่สุดตามลำดับ และผลการประเมินระดับการบรรลุ
เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่ในระดับดี (ระดับ 4) ซึ่งหน่วยงานเครือข่ายได้ให้ข้อคิดเห็นในภาพรวม
นโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งรูปแบบกิจกรรมขาดความชัดเจน การบูรณาการภายในสำนักโรคไม่ติดต่อ
และหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม บางส่วนมีความซ้ำซ้อน การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับ
ส่วนกลางยังมีช่องว่างมาก ตลอดจนขาดการสนับสนุนทาง Air War และสื่อเผยแพร่ความรู้ และให้ข้อเสนอแนะ
ให้มีการผลักดันให้เป็นนโยบายกระทรวงและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และทบทวนเกณฑ์การดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังโดยระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสู่พื้นที่ให้เป็นทิศทางเดียวกัน
และมีแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี เสนอให้ให้ส่วนกลางและสปสช. มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งสนับสนุนด้านการสื่อสารและองค์ความรู้ในการดำเนินงาน

ง

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
1. การจัดทำโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 ควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ ในการวางแผนที่ดี มีแนวทางการควบคุมกำกับ
คุณภาพรายกิจกรรมหลักและโครงการ มีการประเมินในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ควรเน้น
โครงการที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคลและประชากร เกิดระบบการจัดบริการ
และการบริหารจัดการในการลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ นอกจากนี้ควรพัฒนารูปแบบและสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงาน
โครงการให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นถึงความประหยัด สะดวก รวดเร็ว
ได้คุณภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงานกับเครือข่ายให้สนองตอบต่อ
ความต้องการหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจและความร่วมมือ
2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
		 ด้านโครงสร้างและระบบ ควรผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อผลักดันนโยบาย /มาตรการในการเสริมสร้างสุขภาพ
สนับสนุนให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งระดับบุคคล และประชากร ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย ควร
ปฏิบัติการเชิงรุกในการวางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและครอบคลุมและมีการบูรณาการการดำเนินงาน
สู่เป้าหมายเดียวกัน
		 ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ ควรส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มแข็งในการดำเนินงานในองค์ประกอบที่สามารถทำได้ดีและพัฒนาดำเนินการ
ในองค์ประกอบที่ยังไม่สามารถได้ครอบคลุม และการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบควบคู่
ไปด้วย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ ในการเฝ้าระวัง การจัดการ ลดเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง
การเกิดโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับบุคคล และประชากร โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยงานและองค์กร อย่างกว้างขวาง และ
สนับสนุนการสื่อสาร ระดับ air war เพื่อเป็นการสร้างกระแสในวงกว้างที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้รับความรู้
และสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทำงานง่ายขึ้น
		 อย่างไรก็ตาม สำนักโรคไม่ติดต่อได้ดำเนินงานโครงการไม่เพียงแต่โครงการตามแผนปฏิบัติการกรม
ควบคุมโรคเท่านั้น ยังได้ดำเนินการโครงการนอกแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ
เช่น สปสช. องค์การอนามัยโลก และโครงการที่ได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายโครงการ ที่สอดคล้อง
และตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานโครงการหลัก การให้บริการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย งบประมาณ การบูรณาการเครือข่ายภาค
สาธารณสุขส่วนกลาง ความร่วมมือ ระบบการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามกำกับประเมินผลด้วยเช่นกัน

จ

ข้อจำกัดในการประเมิน
1) ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างจำกัดและกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนทำให้ไม่สามารถ
ประเมินคุณภาพเชิงลึกรายโครงการครบทุกมิติ
2) เป็นการประเมินโดยบุคลากรภายในสำนักโรคไม่ติดต่อทำให้มีโอกาสเกิดอคติในการประเมินและมีผล
ต่อความน่าเชื่อถือผลการประเมิน
3) เป็นการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการทำให้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่มีการบันทึกไว้ผู้ให้ข้อมูลจำไม่ได้ รวมทั้งไม่มีแหล่งข้อมูลที่
สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน
4) ในการประเมินครั้งนี้ไม่ครอบคลุมเครือข่ายทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในโครงการ เป็นการเก็บข้อมูล
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเฉพาะหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยในกระทรวงสาธารณสุ ข เท่ า นั้ น จึ ง เป็ น ข้ อ มู ล สะท้ อ นกลั บ จาก
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเพียงด้านเดียว
5) อัตราการตอบกลับแบบสอบถามไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย
ที่มีผลต่อความเป็นตัวแทนข้อมูลที่ได้
	

ฉ

บทนำ
สถานการณ์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
(P1:Flagship 1) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง
และเป็นการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งกรมควบคุมโรคจัดทำขึ้นและบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2552-2554 มีหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ สำนักโรคไม่ติดต่อ
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพร่วมดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงาน
ระดับจังหวัดสามารถจัดบริการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพ
ที่ถูกต้อง รวมทั้งจัดการจัดสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและเพื่อให้กลุ่มประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
แรงงานนอกระบบที่จะส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและ
ความรุนแรงด้านสุขภาพ
จากสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน
ภาวะความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบในหลายด้าน ถือเป็นภัยเงียบระดับชาติ
และเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข กลุ่มโรคดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่าโรควิถีชีวิตเนื่องจากมีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยง
หลายปัจจัย ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ
การบริโภคอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน หวาน มัน เค็มเกินไป การบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน ความเครียดเรื้อรัง ที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง
และภาวะไขมันในเลือดสูงและก่อให้เกิดโรคตามมา องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี 2548 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต
จากโรคจากวิถีชีวิต 35 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคนและหากไม่เร่งแก้ไข
คาดว่าในปี 2558 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 41 ล้านคน ในประเทศไทย
อัตราผู้ป่วยใน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2540 นอกจากนี้พบว่าจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย
(DALY loss) จากโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นจาก 5.6 ล้านปีใน พ.ศ. 2542 เป็น 6.5 ล้านปีใน ปี พ.ศ. 2547
อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตสามารถป้องกันและชะลอ
การเกิดโรคดังกล่าวได้ องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลื อ ดสามารถป้ อ งกั นได้ ถึ ง ร้ อ ยละ 80 ดั ง นั้ น สำนั กโรคไม่ ติ ด ต่ อ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก
ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้จัดทำโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 19 โครงการ
ภายใต้ เ สริ ม สร้ า งมาตรการลดปั จ จั ย เสี่ ย งและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเพื่ อ สร้ า งสุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ตไทย
(Fiagship1) เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานโครงการจึงจัดทำโครงการประเมินการดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการฯ (P1:Flagship1) ขึ้น โดยศึกษากระบวนการดำเนินงานโครงการ ความสำเร็จ
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ของผลผลิต ผลลัพธ์โครงการต่อเป้าหมายโครงการการหลัก (P1:Flagship1) เป้าหมายในการให้บริการ
กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้สำนักโรคไม่ติดต่อใช้ประกอบในการทบทวน
การบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรค
ไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย (P1:Flagship 1)

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. วิเคราะห์ความสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
(P1:Flagship 1)
2. วิเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการสำนักโรค
ไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship1)

ขอบเขตการประเมิน
การประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อตามโครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อที่จัดทำขึ้น
ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
(P1:Flagship 1) ที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรคเท่านั้น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแผนงาน โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อในปีต่อไป
2. กระบวนการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง
และตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ได้ดียิ่งขึ้น
3. กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการในปีต่อไปได้รับการพัฒนาต่อยอดและความเข้าใจต่อเป้าประสงค์
กลยุทธ์แผนงาน/โครงการในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) เพิ่มสูงขึ้น
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กรอบแนวคิดการประเมิน
กรอบแนวคิดการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบเหตุผลสัมพันธ์ : Logical evaluation
model เน้นการประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการด้านเวลา ปริมาณและคุณภาพรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและส่งผลถึงผลผลิตและผลลัพธ์โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้
กรอบการประเมินผลของกรมควบคุมโรค โครงการหลัก (P1:Flagship 1)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมิน
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2552
ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพเพื่ อ สร้ า ง
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship1)
1. กิจกรรม (activities)
- เวลาในการดำเนินงาน
- ปริมาณของผลผลิต
		 - คุณภาพของผลผลิต
2. ผู้ร่วมโครงการ (participant)
		 - ปริมาณผู้ร่วมพัฒนา
		 - คุณภาพผู้ร่วมพัฒนา

1. ความสำเร็ จ ของโครงการสำนั กโรค
ไม่ติดต่อ ปี 2552
2. การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน
การดำเนิ น งานป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคเรื้ อ รั ง (สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

นิยามศัพท์
นโยบายสำคัญของรัฐบาล หมายถึง ผลผลิตโครงการหรือกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือ
มีความสำคัญในลำดับสูงที่รัฐบาลต้องดำเนินการ เช่น นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศและแถลงต่อสาธารณชน
มติคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน
โครงการสำคัญตามนโยบาย (flagship projects) หมายถึง โครงการภายใต้นโยบายสำคัญของ
รัฐบาลปีพ.ศ.2552 ของกรมควบคุมโรคประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย: flagship1 และโครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค : flagship 2
การเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การดำเนินการ
เพื่อกระตุ้น สนับสนุน ผลักดันให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ ประเมินและจัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยกำหนด
แบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิตเพื่อลดปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ การบริโภค
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ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและโรคเอดส์ ในประเด็นสร้างเสริม
ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเพิ่มการใช้ถุงยางอนามัย
โครงการ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการโดยตรงหรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในการบริการให้กับประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอนและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมสำคัญต่อให้เกิดผลผลิตหลักโครงการที่ได้ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
เวลาในการดำเนินงาน หมายถึง การดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อแต่ละกิจกรรมหลักจน
เสร็จสิ้นโครงการในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมควบคุมโรคจำแนกรายเดือน
ปริมาณของผลผลิต หมายถึง จำนวนผลผลิตของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อที่ได้กำหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
คุณภาพของผลผลิต หมายถึง ผลผลิตโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
ผู้ร่วมโครงการ (participants) หมายถึง บุคคลจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เข้ามาร่วมดำเนิน
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
โดยแบ่งผู้ร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม
- กลุ่มผู้ร่วมพัฒนา หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมดำเนินงานในกิจกรรมหลักของโครงการสำนักโรค
ไม่ติดต่อที่ได้ระบุไว้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
- กลุ่มผู้ใช้ผลผลิต หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลิตจากโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
- กลุ่มที่ร่วมผลักดัน หมายถึง กลุ่มที่เข้ามาสนับสนุน ให้คำแนะนำ ควบคุมกำกับ ส่งเสริม ผลักดัน
การดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรคให้
สำเร็จได้ง่ายขึ้น
ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 หมายถึง การดำเนินงานโครงการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการ P1:Flagship 1 บรรลุตามวัตถุประสงค์และได้
ผลผลิตตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค ภายใต้การดำเนินการเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด ทั้งด้านระยะเวลา ปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งผู้ร่วมดำเนินการมีความพึงพอใจและกลุ่ม
เป้าหมายสามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บได้
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การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 หมายถึง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
ใน ปี พ. ศ. 2552 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนดโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อในปี พ.ศ. 2552
มีความสำเร็จและผลผลิตสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ตามเกณฑ์ฯ
และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อมาตรการและการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักโรค
ไม่ติดต่อ
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บทที่ 2

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อปี 2552 ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Flagship1) ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและโครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค
4. การประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินผลโครงการ

1. การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1.1 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 โรคไม่ติดต่อ (Non - communicable Diseases: NCD) หมายถึง กลุ่มของโรคที่มีปัจจัยสาเหตุ
การนำสู่การเกิดโรคจากปัจจัยเสี่ยงร่วมหนึ่งปัจจัยหรือมากกว่า ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่เกินไม่ถูก
สัดส่วนและไม่เหมาะสมทางโภชนาการ การขาดการออกกำลังกาย และความเครียด ฯลฯ โดยมีรากฐานมาจาก
วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสุขภาพ (Unhealthful lifestyles and environment) ส่วนใหญ่ของกลุ่มโรคนี้เป็น
โรคเรื้อรัง
		 ลักษณะเฉพาะของโรคไม่ติดต่อ
		 l การเกิดโรคมีสาเหตุมากมายหลายปัจจัยและเป็นสาเหตุที่ซับซ้อน
		 l ปัจจัยต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม วิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพมีผลต่อการเกิดโรค ได้แก่
การกิน การเคลื่อนไหว การพักผ่อน
		 l ปัจจัยการดำเนินพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่กระทำจนเคยชินและกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อ
การดำรงชีวิตในปัจจุบัน
		 l การแฝงตัวการก่อโรคและผลกระทบของโรคใช้เวลานาน ขณะเดียวกันการแก้ไขก็ใช้เวลานาน
กว่าจะเห็นผล
		 l พบกลุ่มโรคนี้ในกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุมากกว่าวัยเด็ก

1.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลลัพธ์ใน
การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง)
		 โดยปกติสุขภาพของบุคคลเชื่อมโยงกับปัจจัยหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (พฤติกรรม
ส่วนบุคคล พันธุกรรม) และปัจจัยนอกตัวบุคคลอันเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อม (หมายรวมถึง เศรษฐกิจ สังคม)
นอกจากนี้ยังแยกระบบบริการทางการแพทย์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนออกมาจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของบุคคล เรียกว่า ปัจจัยกำหนดด้านสุขภาพ (Health determination)
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แผนภาพที่ 2 กรอบความเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ผลลัพธ์และผลกระทบ
ปัจจัยกำหนดด้านสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ระบบดูแลสุขภาพ
ไม่เหมาะสม (ทั้งด้าน
ความรู้/การบริหาร
จัดการ/คุณภาพบริการ)
l สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ที่ไม่เอื้อต่อการดูแล
สุขภาพ
l สังคมเศรษฐกิจที่เอื้อ
ต่อการระบาดและ
การเพิ่มภาระการดูแล
(ข่าวสารผิดๆ วิถีชีวิต
แบบคนเมือง/
กลุ่มด้อยโอกาส
l

ปัจจัยเสี่ยงใกล้ชิด
พฤติกรรม
การบริโภคยาสูบ
l กิจกรรมทาง
กายภาพ
ที่ไม่เพียงพอ
l อาหารและ
โภชนาการ
ที่ไม่เหมาะสม
l การบริโภค
แอลกอฮอล์
มากเกินไป
l

ปัจจัยสาเหตุ
พยาธิสรีระ
ภาวะความดัน
โลหิตสูง
l ภาวะเบาหวาน
l ภาวะอ้วน
l ความผิดปกติ
ของไขมัน
l พันธุกรรม
l

ผลลัพธ์
อัมพาต
l โรคหลอดเลือด
หัวใจโคโรนารี
l โรคหลอดเลือด
อุดกั้นเรื้อรัง
l

ผลต่อเนื่อง
ที่ตามมา
เจ็บป่วย
ซ้ำซ้อน
l คุณภาพ
ชีวิตลดลง
l พิการ
l ตาย
l

		 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
		 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
			 เพศ เพศชายจัดเป็นปัจจัยเสี่ยง ผู้หญิงจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดช้ากว่าผู้ชายประมาณ 10 ปี
ทั้งนี้เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิง (เอสโตรเจน) ช่วยชะลอการเกิดโรค แต่เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนแล้ว ความเสี่ยง
จะสูงขึ้นเทียบเท่าผู้ชาย
			 อายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อายุที่เพิ่มมากขึ้น มีผลให้เส้นเลือดเสื่อมไปตามวัย
			 พันธุกรรม การที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่อายุไม่มาก ลูกๆ ก็มี
ความเสี่ยงต่อโรคนี้สูงด้วยเช่นกัน ความจริงแล้ว “ยีน” มีบทบาทมากในการเกิดโรคหลอดเลือดแดง เพราะจะ
ควบคุมหลายๆ ระบบที่ส่งผลเร่งการสะสมของไขมัน
		 2. ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้
			 การสูบบุหรี่ บุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เนื่องจากในควัน
บุหรี่มีสารพิษหลายอย่างที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะนิโคตินและคาร์บอนมอนนอกไซด์ นิโคติน
ปริมาณและระยะเวลาของการสูบบุหรี่ จึงมีผลกับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมากกับการเกิดโรคหัวใจ ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจจะแปรผันตามจำนวนมวนที่สูบ ยิ่งสูบมากยิ่งมี
ความเสี่ยงมาก การสูบบุหรี่แม้แต่เพียง 1-5 มวนต่อวันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขึ้นอย่างน้อย 1.5 เท่า
			 ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดเสื่อม เนื่องจากแรงดัน
เลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดเสื่อมเร็ว ขาดความยืดหยุ่น และแตกเปราะง่าย ผู้ที่
มีความดันโลหิตขณะพักอยู่ในช่วง 120-139 / 80-89 มิลลิเมตรปรอท ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูง
ในอนาคต
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			 เบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดแดง ทั้งขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก ทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง เสียความยืดหยุ่น เกิดการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดง นำไป
สู่หลอดเลือดตีบตามมา ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีปัญหาทางหลอดเลือดแดงร่วมด้วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ไต
วาย โรคหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย ตาบอด เป็นต้น
			 ไขมันในเลือดสูง ไขมันที่เป็นตัวการสำคัญที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
คือ โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นมาก
เมื่อไขมันโคเลสเตอรอลรวมสูงมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร การลดระดับไขมันแอล-ดี-แอล โคเลสเตอรอล
จะได้ประโยชน์ในแง่ชะลอการสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดงหรือแม้กระทั่งลดการสะสมดังกล่าว และ
ยังลดปัญหาแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงอีกด้วย เช่น การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต
			 ภาวะอ้วน ในคนที่อายุ 15 ปีขึ้นไปในเพศหญิงรอบเอวเกิน 32 นิ้ว (80 ซม.) ผู้ชายรอบเอวเกิน
36 นิ้ว (90 ซ.ม.) ถือว่ามีความเสี่ยง ความอ้วนจัดเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งของหลายๆ โรค เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว
ขาดการออกกำลังกาย การที่เป็นคนทำอะไรกระฉับกระเฉง มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
		
เป็นปัจจัยข้อหนึ่งที่ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
			 อาหารและโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การรับประทานผัก ผลไม้ อาหารที่มีกาก เส้นใยน้อยๆ
เป็นประจำ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ การรับประทานอาหารที่หวาน มัน เค็ม ล้วนเป็นการบริโภคที่
ไม่เหมาะสม รวมทั้งการรับประทานในปริมาณมากเกินไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายรวมทั้งในหลอดเลือด
			 การดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์มีผลต่อการทำลายตับ แอลกอฮอล์ทำให้เซลล์ของเลือดเกาะ
เป็นก้อน ทำให้การไหลเวียนช้าลงนำออกซิเจนน้อยลงและยังมีผลต่อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบวมขึ้นและยัง
เป็นเหตุให้การสะสมของไขมันมากขึ้น
ความเครียด ความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุ ร่างกาย จิตใจ สิ่งแวดล้อม การมีความเครียด
		
น้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ อาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หัวใจเต้นเร็ว แน่นท้อง
มือเท้าเย็น ความเครียดสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ความเครียดจากภาวะซึมเศร้าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

1.3 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรค
ที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มโรคนี้เป็นภัยเงียบระดับชาติที่ส่งผลให้
เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี 2548 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคจาก
วิถีชีวิต 35 ล้านคน หรือร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด 58 ล้านคน และหากไม่เร่งแก้ไขคาดว่าในปี 2558
จะมีผู้เสียชีวิตจากโรค ดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือประมาณ 41 ล้านคน ในประเทศไทยจากข้อมูล
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราตายต่อแสนประชากรจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2551
โดยในปี พ.ศ. 2551 อัตราตายต่อแสนประชากร เป็น 21.2, 20.8 และ 12.2 ตามลำดับ ส่วนอัตราผู้ป่วยใน
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ต่อแสนประชากรด้วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2542 - 2551 พบว่า ข้อมูลอัตราผู้ป่วยใน ต่อแสนประชากรในปี 2551 ด้วย
โรคดังกล่าว เป็น 860.53, 675.7, 276.83 และ 216.58 ตามลำดับ และจาก ผลการสำรวจสุขภาพประชากร
ไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2547) และครั้งที่ 4 (ปี พ.ศ. 2550) พบว่า อัตราความชุกผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ยังคงสูงและไม่ลดลง โดยความชุกของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง รัอยละ
22.0 และ21.4 ตามลำดับ และความชุกของผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 คงที่ นอกจากนี้จากการศึกษา
ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพในประเทศไทยปี พ.ศ. 2542 และ 2547 พบว่าจำนวนปีสุขภาวะที่สูญเสีย
(DALY loss) จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นจาก 5.6 ล้านปีสุขภาวะ เป็น 6.5 ล้านปีใน ปี พ.ศ. 2547
คิดเป็น ร้อยละ 65 ของความสูญเสียทั้งหมด

1.4 สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในช่วงสาม
ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
โดยรวมของประชากรไทย ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อลดลง ขณะที่การเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สาเหตุสำคัญมาจากการมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูง มีรสหวานมาก เค็มมาก การรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ไม่เพียงพอ จากการสำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชากรไทย อายุ 15 - 74 ปี ครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2550
พบว่า ความชุกพฤติกรรมเสี่ยงหลักต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อโดยทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บางพฤติกรรมมีแนวโน้ม
ลดลงแต่ยังไม่ถึงระดับที่เพียงพอในการป้องกันควบคุมการเกิดโรคไม่ติดต่อ พบว่าผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI
≥ 25 กก./ม2) ร้อยละ 19.1 ภาวะน้ำหนักเกิน (BMI ≥ 25 กก./ม2) ร้อยละ 3.7 และพบว่า ผู้ที่มีเส้นรอบเอว
เกิน (ผู้ชาย ≥ 36 นิ้ว, ผู้หญิง ≥ 32 นิ้ว) ร้อยละ 21.1 โดยในเพศหญิงมีเส้นรอบเอวเกินถึงร้อยละ 32.2
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงร้อยละ 32.2 การรับประทานอาหารที่มีรสหวานร้อยละ 40.9 การสูบบุหรี่
ร้อยละ 21.5 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกิน ร้อยละ 3.6 ในขณะที่พฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอยู่ใน
ระดับที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ เพียงร้อยละ 22.5
รวมทั้งการออกกำลังกาย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที เพียงร้อยละ 37.5 เท่านั้น

1.5 แนวทางการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
		 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคกลุ่มนี้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศที่
กำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยสถานการณ์โรคไม่ติดต่อได้ระบาดในทุกพื้นที่ทั้งเขตเมืองและชนบทเป็นภาระกับ
บริการสุขภาพและครอบครัวอย่างมาก
		 จากการศึกษารวบรวมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่ผ่านมาโดยองค์การอนามัยโลก
ได้สรุปและเสนอหลักการทบทวนหลักฐานที่มีอยู่เพื่อเลือกมาตรการ นโยบาย และการดำเนินการ โดยคำนึงถึง
		 l การดำเนินการที่มีประสิทธิผลคุ้มค่าใช้จ่ายและจ่ายได้ในประเทศหรือชุมชนนั้นๆ ก่อนที่ขยาย
การปฏิบัติดำเนินการ
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		 l ต้องทบทวนและคาดประมาณความมีประสิทธิผลคุ้มค่าต่อนโยบายการดำเนินการต่างๆ ทั้งที่
ยึดการดำเนินการ การปฏิบัติของบุคคลแต่ละคนและการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติของประชาชนส่วนใหญ่โดย
รวมซึ่งพิสูจน์ หรือมีแนวโน้มของจำนวนโรค ผลต่อเนื่องและผลกระทบอย่างชัดเจนและมีนัยสำคัญ
		 องค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรจะเกิด
ประสิทธิผลได้นั้น จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค
ไม่ติดต่อและสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมประชากรจำนวนมากได้
		 สรุปแนวปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงและป้องกันควบคุมตามเป้าหมายและมาตรการหลัก ได้เป็น 2 กลุ่ม
กลยุทธ์หลักโดยมุ่งเน้นการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกำหนดที่เหมาะสมทั้งเป้าหมายการดำเนินการและระดับ
ประชากรทั่วไป และกลุ่มบุคคลเสี่ยงสูงดังนี้
		 1. กลุ่มกลยุทธ์ขับเคลื่อนประชากร เป็นกลุ่มกลยุทธ์เพื่อการลดจำนวนการเกิดโรคที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ได้แก่
			 - การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยา โดยการประเมินสถานการณ์ การกระจายของ
โรคและเข้าใจธรรมชาติการเกิดโรคในชุมชน
			 - การสื่อสารเตือนภัยการเรียนรู้ของสังคม โดยการประเมินสถานการณ์การรับรู้ ประเด็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของชุมชน กำหนดเป้าหมายการสื่อสาร รณรงค์และสนับสนุนกระบวนการสร้างการเรียนรู้
จัดการปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
			 - ขับเคลื่อนความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ และชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือในภาค
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
			 - ผลักดัน สนับสนุนการปรับระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพสู่การดูแลพื้นฐานลดเสี่ยง
และสร้างสุขภาพ ระบบบริการการป้องกันและจัดการโรคและระบบบริการสนับสนุนที่มีคุณภาพและบูรณาการ
อย่างต่อเนื่อง
			 - การติดตามกำกับประเมินและเรียนรู้	
		 2. กลุ่มกลยุทธ์เข้าถึงกลุ่มบุคคลเสี่ยงสูง เป็นกลุ่มกลยุทธ์ในการจัดการเข้าถึงการคัดกรองและ
สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในกลุ่มบุคคลเสี่ยงสูงและผู้เป็นโรครวมทั้งการรักษาตั้งแต่ระยะต้นของการดำเนิน
โรคและการเพิ่มโอกาสเสี่ยงโดย
			 - ระบุกลุ่มบุคคลเสี่ยงสูงและผู้ที่เป็นโรค
			 - จัดทำแนวมาตรฐาน การบริการคัดกรองลดเสี่ยงป้องกันรักษาและส่งต่อ
			 - ออกแบบและจัดบริการรวมทั้ ง ระบบสนั บ สนุ น การลดปั จ จั ย เสี่ ย งและรั ก ษาตั้ ง แต่ ร ะยะ
เริ่มแรกของการดำเนินโรค
			 - บริการสนับสนุนการจัดการตนเองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การลดเสี่ยงอย่างยั่งยืน
			 - ประเมินความครอบคลุมการเข้าถึงบริการและพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่อง
		 ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสาธารณสุขต้องมีทิศทางพัฒนาการป้องกันที่สำคัญและ
ชัดเจนร่วมกันได้แก่
		 l มุ่งเน้นการจัดการปัจจัยสาเหตุการเกิดและการดำเนินโรคต่อเนื่อง
		 l การป้องกันปฐมภูมิเป็นพื้นฐานสำคัญ
		 l การนำการป้องกันสู่ทุกระดับการบริการและการเข้าถึงการดูแล
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การจัดการความเสี่ยงในระดับการดูแลปฐมภูมิ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทั้งที่ใช้ยาไม่ใช้ยา
การปรับวิถีชีวิตและการจัดการตนเอง
ความต่อเนื่องความครอบคลุมภาพรวมและการประสานการดูแลสุขภาพ
การขับเคลื่อนหน่วยบริการสาธารณสุขให้ตอบสนองต่อโรคเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ

2. นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรัง ที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญระดับต้นๆ และระบาดอยู่ในปัจจุบัน คาดว่า
ในอนาคตที่จะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องตระหนัก
และให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาจึงได้กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที่ 10 นอกจากนี้ได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน ดังนี้

2.1 นโยบายการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของรัฐบาลปัจจุบัน
		 รัฐบาลชุดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2552-2554 เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐบาล ประกอบด้วย
8 นโยบาย นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทความรับผิดชอบโดยตรง ประกอบด้วย 2 นโยบาย
		 1. นโยบายที่ 1 นโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะเริ่ ม ดำเนิ น การในปี แ รก มี เ ป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสุขภาพดี
		 2. นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งนโยบายนี้ มีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องใน
ข้อ 3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข ที่มีเป้าหมายการให้บริการ ดังนี้
			 l ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรง
ด้านสุขภาพได้
			 l ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ได้รับบริการ และบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
			 l ประชาชนทุกคนเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม
			 l ประชาชน ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้
วัตถุเสพติดเพื่อสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม
			 โดยได้ถ่ายทอดเป้าหมายเป็นประเด็นนโยบายข้อย่อย 3.3.1 ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ สนับสนุนการดำเนินการ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่ง
ดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรังโดยการประสาน
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขาต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย รวมทั้ง ส่งเสริมบทบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วม
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการจัดสรรทุนให้เพื่อกลับมาทำงานในท้องถิ่น
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โดยมีเป้าประสงค์ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพ เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยง
ต่อโรคเรื้อรัง ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน คือ ลดอัตราการเพิ่มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 5 โรค
ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและมะเร็ง โดยใช้กลยุทธ์ การรณรงค์
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ดังแผนภาพที่ 3)
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แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554

2.2 (ร่ า ง) แผนยุ ท ธศาสตร์ สุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย (Thailand Healthy Lifestyle
Strategic Plan) พ.ศ. 2550-2559
		 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดทำ เพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการอย่างบูรณาการ
และเป็นเอกภาพทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยง ลดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน
ลดการตายลดภาระค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ต่อยอดความคิดเชิงลึกในประเด็น
ปัญหา สานต่อแนวคิดสุขภาพพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านมุมมองแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมในบริบทแวดล้อมที่กว้างขวาง เน้นคนเป็นจุดศูนย์กลางและมีความชัดเจนของเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งสร้าง
วิถีชีวิตพอเพียง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในทุกระดับทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศ ให้ก้าวไปสู่ระบบสุขภาพพอเพียงและ
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน สรุปสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 5 หัวข้อดังนี้
		 1. สถานการณ์และขอบเขตของปัญหา ได้วิเคราะห์เฉพาะปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคาม
สุขภาพจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป กินผักและผลไม้น้อย
ขาดการออกกำลังกาย ไม่สามารถจัดการความเครียด สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภาวะน้ำหนักเกิน
หรือโรคอ้วน ที่ส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิตที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันและมีความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน 5 โรค คือโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคมะเร็ง
		 2. แนวคิดหลักในการพัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้ยึดแนวคิดการสร้างวิถีชีวิตไทยที่พอเพียง
เพื่อการมีสุขภาพดี ตามแนวคิดสุขภาพพอเพียงและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุมมองการบูรณาการเป็น
องค์รวมในระบบสุขภาพ บริบทแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของทั้งสังคมและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่
เชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรควิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้ตามแนวคิดหลักดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้
			 วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
โรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุข บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			 พันธกิจ : สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคม ที่ตระหนัก ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัยเอื้อและมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม จัดการปัญหาและพัฒนา
ของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ องค์รวม ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ
			 เป้าหมายสูงสุด : ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศมีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้น
ภาคคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้
			 เป้าหมายหลักในการพัฒนา : ลดปัญหาโรควิถีชีวิตที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง ใน 4 ด้าน คือ การเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อน การตาย
ภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการเพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงในการบริโภคที่เหมาะสม และการออกกำลังกายที่เพียงพอ โดยมีตัว
ชี้วัดหลักใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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			 เส้นทางการพัฒนา : ได้กำหนดไว้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะสั้น : บูรณาการความคิด
สร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม 2) ระยะกลาง : ปฏิบัติการเชิงรุกสู่การ
วางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ 3) ระยะยาว : สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้างและระบบในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
		 4. ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีและแผนงาน ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละช่วงของเส้นทางการพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) นโยบาย
สาธารณะสร้างสุข 2) การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ 3) การพัฒนาศักยภาพชุมชน 4) การพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรค 5) การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ กรอบแผนงานและผู้รับผิดชอบหลัก ดังตารางที่ 1 และภาคผนวก ก.
		 5. แนวทางและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้กำหนดกรอบแนวทางใน
การผลักดันสู่การปฏิบัติการ ภายใต้กลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
คณะกรรมการอำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับบริหารเป็นคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ระดับสนับสนุนและปฏิบัติการเป็นคณะอนุกรรมการรับผิดชอบรายยุทธศาสตร์ และศูนย์
อำนวยการยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
		 แม้ว่าในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559 ฉบับนี้ยังคงเป็นฉบับร่าง
จึงยังไม่ถูกนำไปใช้ตามแผนที่ได้วางอย่างเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด
ได้นำแผนดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบและขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยในภาพประเทศ เขตและจังหวัด
และในส่วนของกรมควบคุมโรคได้นำไปสู่การปฏิบัติโดยจัดทำโครงการหลัก ในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2554
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
และการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความเข้มแข็งของระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
(Capacity Building)

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
และการจัดการโรค
(Surveillance & Care System)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพชุมชน
(Community Building)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การขับเคลื่อนทางสังคม
และสื่อสารสาธารณะ
(Social Mobilization &
Public Communication)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
นโยบายสาธารณะสร้างสุขภาพ
(Healthy Public Policy)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธวิธีรายยุทธศาสตร์
1.1 มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมเครื่องดื่มและอาหารที่ส่ง 1-1 สร้างความเข้มแข็งของมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
ผลเสียต่อสุขภาพ
1-2 สร้างทางเลือกของนโยบายสาธารณะระดับชาติ บนพื้นฐาน
สิทธิ หน้าที่ และความเห็นร่วมระดับประชาสังคม
1.2 มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการผลิตและบริโภคเครื่องดื่ม 1-3 สร้างนโยบายสาธารณะระดับสถาบัน องค์กร ที่สร้าง
สภาพแวดล้อม สำหรับปรับพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมาย
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
เฉพาะได้อย่างเพียงพอ
1.3 มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย
1.4 มีนโยบายการจัดการน้ำหนักสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2.1 ประชาชนและสังคม รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง
2-1 รณรงค์สร้างกระแสสังคม และสื่อสารสาธารณะประเด็น
การสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรควิถีชีวิต
การป้องกันโรค และแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลด
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และ
ปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต
ความร่วมมือของสังคมอย่างต่อเนื่อง
2-2 สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการสร้างวิถีชีวิต 2-2 การจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายและช่องทางการสื่อสาร
เชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่อเตือนภัย เรียนรู้ และจัดการ
เพื่อการมีสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์
3-1 ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก สามารถ 3-1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และเร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
ดูแลและจัดการลดเสี่ยงลดโรคและภาระโรควิถีชีวิต
และค่านิยมใหม่ของผู้นำ เจ้าหน้าที่และประชาชน
3-2 สร้างความร่วมมือ ขยายเครือข่าย พัฒนารูปแบบเพิ่มคุณภาพ
และสร้างความเป็นเจ้าของให้จัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อการมีวิถี
ชีวิตสุขภาพที่ดี
4-1 มีระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
4-1 พัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรคที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อ
การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สร้
างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้นแบบของผู้มีกระบวนทัศน์และ
4-2
4.2 กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และ
ศักยภาพบริการใหม่ และกระบวนการเรียนรู้สู่กระแสการ
สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
่ยนแปลงแบบเชื่อมโยงเป็นระบบในทุกระดับ
4.3 กลุ่มผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง มีระบบและมาตรฐานการจัดการ 4-3 เปลี
เพิ
ม
่
โอกาสการเข้
าถึงกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
โรคและภาวะแทรกซ้อน และการดูแลส่งต่อผู้ป่วยโรควิถีชีวิต
โดยใช้
ช
ม
ุ
ชนและเครื
อข่ายร่วมภาครัฐ-เอกชน-วิชาการ เป็น
แบบบูรณาการเป็นองค์รวม
กลไกนำเข้าสู่ระบบการจัดการให้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
มาตรฐาน
5.1 ผู้นำและบุคลากรมีศักยภาพในการบริหารจัดการ และ
5-1 สร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาการแนวใหม่ เพิ่ม
สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ศักยภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากร และสร้างระบบ
พัฒนางานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
5.2 องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
และการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
5.3 มีระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ
5.4 มีระบบคุณภาพและการประเมินผลภาพรวมอย่างบูรณาการ

ตารางที่ 1 ยุทธวิธีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559

III สร้างนวตกรรม นโยบาย รูปแบบการ
พัฒนา และแบบอย่างปฏิบัติที่ดี ที่มี
อิทธิพลต่อการขยายผลให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ
ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ

II สร้างนโยบาย กลไก มาตรการ การ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และระบบ
อย่างเชื่อมโยงเสริมแรงกันบนพื้นฐาน
ภูมิสังคมที่เข้มแข็ง

I สร้างกระบวนการบูรณาการ แนวคิด
แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการมีส่วน
ร่วมของผู้นำและภาคีเครือข่ายในทุกระดับ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบวงจร

ยุทธวิธีร่วม

2.3 แผนปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ระบุให้ส่วนราชการ (กระทรวง / กรม) ต้องทำแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่แปลงมาจากแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
เพื่อแสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะดำเนินการตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ส่วนราชการเกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะทำให้ภารกิจนั้นบรรลุผลสำเร็จพร้อมทั้งกำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของภารกิจนั้น รวมถึงผลผลิต / โครงการและกิจกรรมสำคัญที่ส่วนราชการจะจัดทำ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี
		 กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและ
เสมอภาค โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไปสู่เป้าหมาย
สังคมสุขภาพที่เป็นพื้นฐานความมั่นคงชาติในทุกๆ ด้าน ได้วิเคราะห์นโยบาย ประเด็นนโยบาย เป้าหมายเชิง
นโยบาย มากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี พ.ศ. 2553 และถ่ายระดับเป็นแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด

2.4 ความเชื่อมโยงประเด็นนโยบาย ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมาย
การให้บริการกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอยู่ภายใต้นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายที่ 3
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต มีประเด็นนโยบายข้อ 3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิตเป็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำมาวิเคราะห์ และ
กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลด
ภาระโรคภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพได้โดยมี 2 ยุทธศาสตร์ได้แก่ เสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานของการ
มีพฤติกรรมที่ถูกต้องและพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครและภาคเครือข่าย
(แผนภาพที่ 4)
		 กรมควบคุมโรคได้วิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) โดยให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นกรอบหลักให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ในลักษณะ rolling plan
ที่มีการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจหลักให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปีและมีการคาดการณ์
ในเชิงรุกรวมทั้งมีความยึดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องมือที่กรมควบคุมโรคได้พัฒนา คือ
		 l กรอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการหลักของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 2553
		 l กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรคสู่หน่วยงาน กลุ่มงาน
และบุคคล
		 l กลไกการกลั่นกรอง กำกับติดตามประเมินผล
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แผนภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

		 กรมควบคุมโรคได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายรัฐบาล
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(ดังแผนภาพที่ 5)
โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการจัดการ
สิ่ง แวดล้ อ มและการประกอบอาชีพ เพื่อให้หน่ ว ยงานและเครื อ ข่ า ยเป้ า หมายได้ รั บ การพั ฒ นาและประเมิ น
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการจัดการป้องกันลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง โดยจัดทำเป็นโครงการหลัก 2
โครงการดังนี้
		 1. โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย (P1 : Flagship 1)
		 2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ (P4)
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แผนภาพที่ 5 แสดงความเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ การจั ด สรรงบประมาณ แผนงาน เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร ผลผลิ ต / กิ จ กรรมหลั ก / โครงการหลั ก
กรมควบคุมโรค ปี 2552
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แผนภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต กรมควบคุมโรค ตามโครงสร้างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554)

2.5 โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
สร้างสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1) เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Flagship
Projects) ที่เป็นโครงการต่อเนื่องและเป็นการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติซึ่งกรมควบคุมโรคจัดทำ
ขึ้นและบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2552-2554 ที่มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 5 สำนัก ได้แก่ สำนักโรคไม่ติดต่อ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สำนักโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ ร่วมดำเนินการตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถจัดบริการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้ง จัดการจัดสิ่งแวดล้อมและการประกอบ
อาชีพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดกลุ่มประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน กลุ่มวัย
ทำงาน กลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มแรงงานนอกระบบและสถานที่ทำงานมีการดำเนินงาน ตามโครงการ
healthy work place
		 วัตถุประสงค์โครงการ
		 1. เพื่อศึกษา ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินสถานการณ์โรค
ความเสี่ยงภัยสุขภาพเชิงรุกและประเมินผลกำกับคุณภาพ การดำเนินงานตามมาตรฐานเป้าหมายการให้บริการ
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพในกลุ่มประชากรเป้าหมาย
		 2. เพื่อพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี กฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน มาตรการ รูปแบบ แนวทาง
และการประยุกต์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับปัญหา
		 3. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนทางสังคม การสื่อสารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชน
รับรู้ ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การประกอบอาชีพ
		 4. เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขให้สามารถจัดบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุม และจัดการโรคได้ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ และอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนัก เห็นความสำคัญของการร่วมมือ สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง จัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคเรื้อรัง โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ
		 5. เพื่อพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมาย ให้มีการบูรณาการการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
		 กลุ่มเป้าหมายโครงการ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม
		 1. กลุ่มที่ใช้ผลผลิตของกรมควบคุมโรคในการดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
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		 2. กลุ่มที่ร่วมพัฒนาผลผลิตของกรม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน
นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ครูสอนว่ายน้ำ (นำหลักสูตร Survival swimming ที่จัดทำ
ขึ้นไปใช้ในการสอนเด็ก) สถาบันการพลศึกษา หน่วยงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เจ้าของสถานประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้าง ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็ก เป็นต้น
		 3. กลุ่มที่เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนโยบายให้เกิดการใช้ผลผลิตของกรม ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์การอนามัย
โลก กองทุนเงินทดแทน กรุงเทพมหานคร กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
		 ผลผลิตของโครงการ (Outputs) ได้แก่ มาตรฐาน มาตรการ รูปแบบ แนวทาง การเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค ปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพโดยแบ่งเป็นผลผลิตย่อยเป็น
7 กลุ่ม ดังนี้
		 1. ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
		 2. การบริการประชาชนในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
		 3. รูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / คู่มือ / แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ การควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และอาชีพเฉพาะเรื่อง
		 4. การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการในการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง
		 5. นโยบาย กฎหมายและมาตรการที่เอื้อต่อการลดเสี่ยง
		 6. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการลดปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
		 7. การจัดการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแก่ประชาชน
		 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcomes) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถจัดบริการเฝ้าระวังและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ประกอบอาชีพ
		 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จโครงการ
		 1. จำนวนผลงานวิชาการที่นำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือกำหนดเป็นกฎหมาย นโยบาย
มาตรฐาน มาตรการ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคเรื้อรัง จัดการสิ่งแวดล้อมและประกอบอาชีพ
		 2. จำนวนหน่วยงานและเครือข่าย เป้าหมายได้รับการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังและจัดการลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง
		 3. จำนวนของจังหวัดที่มีการติดตาม ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 4. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการระบบประเมินผลและการเฝ้าระวังความเสี่ยงในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ
		 ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการแต่ละปี ในเชิงปริมาณ และประสิทธิผลเพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมาย
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µ—«™’È«—¥
‚§√ß°“√À≈—°

µ—«™’È«—¥ (SDA)

º≈º≈‘µ (SDA)
/°‘®°√√¡À≈—°

√–¥—∫§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√∫Ÿ√≥“°“√√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°“√‡ΩÑ“√–«—ß§«“¡‡ ’Ë¬ß
„π°≈ÿà¡·√ßß“ππÕ°√–∫∫ (5 ¢—ÈπµÕπ)

‡™‘ßª√‘¡“≥ : ®”π«πÀπà“¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘
°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√®—¥°“√ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß (409 Àπà«¬ß“π)
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ : √âÕ¬≈–¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√æ—≤π“
¡“µ√°“√·≈–°“√ ◊ËÕ “√≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß (√âÕ¬≈– 80)
‡™‘ß‡«≈“ : √âÕ¬≈–¢Õß‚§√ß°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘π ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√
®—¥°“√ªÑÕß°—π≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’à¬ß¥”‡π‘π°“√‡ √Á®µ“¡·ºπ∑’Ë°”Àπ¥
(√âÕ¬≈– 90)

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3 : Àπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ
°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√®—¥°“√ªÑÕß°—π≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß
°‘®°√√¡À≈—° / ‚§√ß°“√À≈—°
3.1 ‚§√ß°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ „π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ ‡ΩÑ“√–«—ß ªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§ ¿—¬ ÿ¢¿“æ·≈–
°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
3.2 ‚§√°“√‡ √‘¡ √â“ß¡“µ√°“√≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢
¿“æ«‘∂’™’«‘µ‰∑¬ (Flagship 1)

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3 : æ—≤π“µ√°“√ ◊ËÕ “√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ àßº≈µàÕ°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ°“√®—¥°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ

‡ªÑ“À¡“¬°“√„Àâ Àπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¡’√–∫∫‡ΩÑ“√–«—ßªí®®—¬‡ ’Ë¬ß‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ‡√◊ÈÕ√—ß ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
∫√‘°“√°√¡ (PSA) Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√ ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ

√âÕ¬≈–¢Õß®—ßÀ«—¥¥”‡π‘πß“π∫—ß¥—∫„™â°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡°“√∫√‘‚¿§¬“ Ÿ∫ºà“π‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 55)

√âÕ¬≈–¢Õß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“πªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ( ÿ¢¿“æ¥’«‘∂’‰∑¬) ºà“π‡°≥±å
¡“µ√∞“π (√âÕ¬≈– 80)

◊ËÕ¡«≈™π∑’Ë¥”‡π‘π°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√ªÑÕß°—π§«∫§ÿ¡‚√§·≈–¿—¬
¢ÿ ¿“æ‰¥âµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 70)
y √âÕ¬≈–¢Õß‚√ßæ¬“∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë¡’°√–∫«π°“√‡ªìπ‚√ßæ¬“∫“≈ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ (Cluster)
‚¥¬«—¥®“°
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√∑”ß“π¢Õß∫ÿ§≈“°√„π √æ. (√âÕ¬≈– 75)
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ®—¥‡ªìπ‡¢µª≈Õ¥∫ÿÀ√’Ë·≈–‰¡à¡’√â“π§â“®”Àπà“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å¥”‡π‘π°“√ºà“π‡°≥±å
¡“µ√∞“π (√âÕ¬≈– 80)
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ¡’§à“¥—™π’≈Ÿ°πÈ”¬ÿß≈“¬ CI = 0 (√âÕ¬≈– 80)
y √âÕ¬≈–¢Õß‚√ßæ¬“∫“≈πÕ° —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë¡’°√–∫«π°“√‡ªìπ‚√ßæ¬“∫“≈ àß‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ
(Cluster) ‚¥¬«—¥®“°
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ¡’°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß„π°“√∑”ß“π¢Õß∫ÿ§≈“°√„π √æ. (√âÕ¬≈– 30)
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ®—¥‡ªìπ‡¢µª≈Õ¥∫ÿÀ√’Ë·≈–ª≈Õ¥‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å¥”‡π‘π°“√ºà“π‡°≥±å¡“µ√∞“π
(√âÕ¬≈– 50)
- √âÕ¬≈–¢Õß √æ.œ ¡’§à“¥—™π’≈Ÿ°πÈ”¬ÿß≈“¬ CI = O (√âÕ¬≈– 20)

y √âÕ¬≈–¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬

∑’Ë°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 80)

y √âÕ¬≈–¢Õß®—ßÀ«—¥¥”‡π‘πß“π∫—ß§—∫„™â°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡‡§√◊Õ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈åºà“π‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 50)
y √âÕ¬≈–¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬¡’°“√¥”‡π‘πß“π‡ΩÑ“√–«—ß§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ ‰¥âµ“¡·π«∑“ß

y

y

µ—«™’È«—¥ª√– ‘∑∏‘º≈

√âÕ¬≈–¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬¡’°“√¥”‡π‘πß“π‡ΩÑ“√–«—ß ®—¥°“√ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬
‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ‰¥âµ“¡·π«∑“ß/¡“µ√∞“π∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡‚√§°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 60)

µ—«™’È«—¥ PSA

1. Õ—µ√“°“√„™â∂ÿß¬“ßÕπ“¡—¬„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ (√âÕ¬≈– 42) 2. Õ—µ√“°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’„πÀ≠‘ßµ—Èß§√√¿å (√âÕ¬≈– 0.76) 3. √âÕ¬≈–¢Õßª√–™“°√Õ“¬ÿ 35 ªï ¢÷Èπ‰ª ‰¥â√—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß·≈–‡∫“À«“πµ“¡¡“µ√∞“π (√âÕ¬≈– 0.65)
4. Õ—µ√“µ“¬‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß≈¥≈ß (√âÕ¬≈– 2)
5. Õ—µ√“°“√‰¥â√—∫°“√µ√«®ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕ ÿ¢¿“æ„π°“√∑”ß“π¢Õß·√ßß“ππÕ°√–∫∫ (√âÕ¬≈– 20)

µ—«™’È«—¥√–¥—∫°√–∑√«ß (PSA)

‡ªÑ“À¡“¬°“√„Àâ∫√‘°“√°√–∑√«ß¢âÕ 5 : ª√–™“™π¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ¡’æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß √«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡

แผนภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการหลักและตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2552
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µ—«™’È«—¥ (SDA)

‡™‘ßª√‘¡“≥ : ®”π«πÀπà“¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘
°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√®—¥°“√ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß (409 Àπà«¬ß“π)
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ : √âÕ¬≈–¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬¡’§«“¡æ÷ßæÕ„®µàÕ°“√æ—≤π“
¡“µ√°“√·≈–°“√ ◊ËÕ “√≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß (√âÕ¬≈– 80)
‡™‘ß‡«≈“ : √âÕ¬≈–¢Õß‚§√ß°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘π ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√
®—¥°“√ªÑÕß°—π≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’à¬ß¥”‡π‘π°“√‡ √Á®µ“¡·ºπ∑’Ë°”Àπ¥
(√âÕ¬≈– 90)

°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3 : æ—≤π“µ√°“√ ◊ËÕ “√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ àßº≈µàÕ°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ°“√®—¥°“√
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ
°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë 3 : Àπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫°“√æ—≤π“·≈–ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ
°“√‡ΩÑ“√–«—ß·≈–°“√®—¥°“√ªÑÕß°—π≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß
º≈º≈‘µ (SDA) °‘®°√√¡À≈—° / ‚§√ß°“√À≈—°
/°‘®°√√¡À≈—° 3.2 ‚§√°“√‡ √‘¡ √â“ß¡“µ√°“√≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢
¿“æ«‘∂’™’«‘µ‰∑¬ (Flagship 1)

‡ªÑ“À¡“¬°“√„Àâ Àπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¡’√–∫∫‡ΩÑ“√–«—ßªí®®—¬‡ ’Ë¬ß‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ‡√◊ÈÕ√—ß ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫
∫√‘°“√°√¡ (PSA) Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ √«¡∑—Èß°“√®—¥°“√ ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ

1. √âÕ¬≈–¢Õßª√–™“™πÕ“¬ÿ 35 ªï¢÷Èπ‰ª ‰¥â√—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß·≈–‡∫“À«“πµ“¡¡“µ√∞“π (√âÕ¬≈– 65)

µ—«™’È«—¥√–¥—∫°√–∑√«ß (PSA)

y

√âÕ¬≈–¢Õß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“πªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ( ÿ¢¿“æ¥’«‘∂’‰∑¬)
ºà“π‡°≥±å¡“µ√∞“π (√âÕ¬≈– 80)

µ—«™’È«—¥ª√– ‘∑∏‘º≈

√âÕ¬≈–¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬‡ªÑ“À¡“¬¡’°“√¥”‡π‘πß“π‡ΩÑ“√–«—ß ®—¥°“√ªÑÕß°—π ≈¥ªí≠À“®“°ªí®®—¬
‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ‰¥âµ“¡·π«∑“ß/¡“µ√∞“π∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡‚√§°”Àπ¥ (√âÕ¬≈– 60)

µ—«™’È«—¥ PSA

2. Õ—µ√“µ“¬‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß≈¥≈ß (√âÕ¬≈– 2)

‡ªÑ“À¡“¬°“√„Àâ∫√‘°“√°√–∑√«ß¢âÕ 5 : ª√–™“™π¡’ ÿ¢¿“æ¥’ ¡’æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß √«¡∑—Èß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ∑’Ë‡À¡“– ¡

แผนภาพที่ 8 ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้าง
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1) และตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2552

		 ตัวชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไม่ติดต่อ 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจังหวัด
ที่มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ระดับ
		 1. ระดับกรม : ร้อยละของจังหวัดที่มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80)
		 2. ระดับสำนัก : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้จังหวัดดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
		 เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ ดังนี้ (รายละเอียดภาคผนวก)
		 องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการกำหนดนโยบายและแผนงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย)
		 องค์ประกอบที่ 2 คุณภาพการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยของโรคเรื้อรังในพื้นที่
		 องค์ประกอบที่ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากรทั่วไป
		 องค์ประกอบที่ 4 คุณภาพการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
		 องค์ประกอบที่ 5 รูปแบบการดำเนินการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในชุมชน

2.6 โครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Flagship1) ที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
		 สำนักโรคไม่ติดต่อเป็นหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์การชั้นนำของ
ประเทศด้านวิชาการ และผลักดันนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดยมีพันธกิจ
ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูล สื่อสารเตือนภัย
และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมผลักดันนโยบาย ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
		 บทบาทหน้าที่หลักของสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคไม่
ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
		 2. กำหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัย กำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
		 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ
หรือปัจจัย กำหนดที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม ระบบบริการ
ที่ไม่เหมาะสม
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		 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุ หรือปัจจัยกำหนดที่ไม่เหมาะสม
		 5. เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือ
ปัจจัยกำหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบการบาดเจ็บพฤติกรรมและสังคมพันธุกรรมระบบบริการที่ไม่เหมาะสม
		 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง
		 ในปี พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อได้วิเคราะห์สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธกิจ
และบทบาทหน้าที่ของสำนักฯ และจัดทำโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1) ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กรมควบคุมโรค จำนวน 19 โครงการ จัดกลุ่มตามกลุ่มผลผลิตย่อยของโครงการหลัก (P1 : Flagship 1) ดังนี้
		 1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ จำนวน 3 โครงการ
			 1) โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
				 1.1 โครงการย่อยที่ 1 เตรียมการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง ปี 2553
				 1.2 โครงการย่อยที่ 3 สังเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อและ
พัฒนาตัวชี้วัดโรคไม่ติดต่อ
			 2) โครงการประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
		 2. การบริการประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
		 3. พัฒนารูปแบบ / เทคโนโลยี / มาตรฐาน / คู่มือ / แนวทางด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ การควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ และอาชีพเฉพาะ จำนวน
9 โครงการ
			 1) โครงการพัฒนาระบบการกำกับและประเมินผลการจัดการลดปัญหาโรคเรื้อรัง กรณีศึกษา
ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน อย่างครบวงจร ระยะที่ 1
			 2) โครงการพัฒนานโยบายและทรัพยากรนำเข้าในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
โดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
				 2.1 โครงการย่อยที่1โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดย
ยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
				 2.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการจัดทำคู่มือและเครื่องมือประเมินการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
				 2.3 โครงการย่อยที่ 3 โครงการประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึด
พื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน
			 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างบูรณาการ
			 4) โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
			 5) โครงการพัฒนาต้นแบบการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน (ระยะที่ 2)
			 6) โครงการทบทวนองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
			 7) โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน
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		 4. การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วม
มือด้านวิชาการในการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 โครงการ
			 1) โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนชุมชน บุคคล
และระบบบริการลดเสี่ยง ระยะที่ 1
			 2) โครงการย่อยที่ 2 (ในกลุ่มที่ 1) โครงการศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังโรค
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
		 5. นโยบาย กฎหมายและมาตรการที่เอื้อต่อการลดเสี่ยง จำนวน 3 โครงการ
			 1) โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก
			 2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
			 3) โครงการสำรวจศักยภาพการป้องกันและดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย: สถานการณ์
นโยบาย และเครือข่ายความร่วมมือ (Thailand’s capacity on NCD prevention: Analysis, policy, and
coalition)
		 6. เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการลดปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้อง
		 7. รณรงค์ สื่อสารความเสี่ยง จำนวน 2 โครงการ
			 1) โครงการรณรงค์โรคไม่ติดต่อตามปีปฏิทิน (เบาหวาน / ความดันโลหิตสูง / หัวใจ หลอดเลือด)
			 2) โครงการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

3. ระบบติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้กองแผนงานเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ติดตามประเมินผลงานระดับกรม
โดยให้มีความเชื่อมโยง สอดรับกับกรอบแนวทาง เครื่องมือ การติดตามประเมินผล ของหน่วยงานระดับ
กระทรวงและหน่วยงานการติดตามประเมินผลระดับชาติ กองแผนงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กรมควบคุมโรคติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุถึงผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ส่งผลกระทบถึง
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานระดับชาติต่อไป (แผนภาพที่ 11)
การติดตามประเมินผลของกรมควบคุมโรคผลยึดหลักการกระจายอำนาจ โดยสนับสนุนให้ใช้กลไก
การบริหารงานโดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจและบทบาทในการบริหารกลยุทธ์ โดยกองแผนงาน
เป็นผู้วิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปภาพรวม ของกรมควบคุมโรคเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยน
กลยุทธการดำเนินงานและนำเสนอรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินระดับกระทรวงและประเทศต่อไป
(แผนภาพที่ 9)
กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใช้หลักการประเมินผลสำเร็จ แผนงาน โครงการ
มาตรการและกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ และส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการระดับหน่วยงาน ระดับ
กระทรวงและระดับชาติ ตามลำดับ
แนวทางการติดตามประเมินผลมีความแตกต่างกันในการกำหนดกิจกรรม วิธีปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
การกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผลจึงมีความจำเป็นจะต้องกำหนดประเด็นการศึกษาติดตามประเมินผลให้
เหมาะสมกับบริบทในแต่ละช่วงเวลา (แผนภาพที่ 10)
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1. การประเมินผลก่อนเริ่มดำเนินการ (pre-evaluation or assessment) เป็นการประเมิน
ผลก่อนการดำเนินการโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์
และเพื่อทบทวนการตอบสนองของโครงการต่อสัมฤทธิ์ผลของการปฏิบัติการ
		 การติดตามประเมินผลก่อนการดำเนินการมีกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของโครงการโดย
ใช้แนวทางพิจารณาความสอดคล้องของโครงการเพื่อประเมินความสอดคล้องของแผนงานโครงการ และการตอบ
สนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือเป้าหมายการให้บริการของกรมควบคุมโรค เป็นการกลั่นกรองแผนงาน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการเสนอเพื่ออนุมัติต่อไป เป็นการลดปัญหาความซ้ำซ้อนและการใช้จ่ายงบประมาณที่
คุ้มค่ากับการลงทุนประกอบกับการเตรียมความพร้อมขององค์การในการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน่วยงาน
ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรต่างๆในการดำเนินงาน คืองบประมาณ บุคลากรและการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 2 ตัวอย่างเกณฑ์การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ความสอดคล้อง
HHHHH
HHHH
HHH
HH
H
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมาย
/
/
/
/
/
กลยุทธ์
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ของโครงการกับ
/
/
/
/
ของกลยุทธ์
วิธีการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์
/
/
/
โครงการ
กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน
/
สอดคล้องกัน
ผลผลิตกับกิจกรรม
/
			
		 5 ดาว หมายถึง โครงการมีความสอดคล้องทุกระดับ เสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ
		 4 ดาว หมายถึง โครงการไม่มีความสอดคล้องเรื่องของกิจกรรม เสนอให้ประสานผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุง
		 3 ดาว หมายถึง โครงการไม่มีความสอดคล้องเรื่องของกิจกรรมและผลผลิต เสนอให้ประสาน
ผู้รับผิดชอบปรับปรุง
		 2 ดาว หมายถึง โครงการไม่มีความสอดคล้องเรื่องของกิจกรรม ผู้ใช้ประโยชน์และวิธีดำเนินงาน
เสนอให้ประสานผู้บริหารปรับโครงการ
		 1 ดาว หมายถึง โครงการไม่มีความสอดคล้องเรื่องของกิจกรรม ผู้ใช้ประโยชน์ วิธีดำเนินงานและ
ผลผลิตของกรมฯ เสนอให้ประสานผู้บริหารพิจารณายกเลิกโครงการ
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9
แผนภาพที่ 9 การติดตาม ประเมินผลระบบราชการ
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แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนการประเมินผลกรมควบคุมโรค
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แผนภาพที่ 11 การดำเนินการติดตาม ประเมินผล กรมควบคุมโรค

2. การประเมินผลระหว่างดำเนินการ (monitoring or concurrent) เป็นการประเมินผล
โครงการขณะที่มีการดำเนินโครงการไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อประเมินคุณค่า ความถูกต้องว่าตรงตามเป้าหมาย
โครงการ/แผนงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบ
กับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน การติดตามและประเมินผล
ในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เกิดผลผลิตที่คาดหวังไว้ เมื่อการติดตามและประเมินผล
พบว่าแผนงานและโครงการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนากระบวนการการดำเนินงานให้เกิดผลผลิตที่คาดหวังไว้
การติดตามและประเมินผลจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้แผนงานและโครงการต่างๆ ได้มีการปรับ
กระบวนการการดำเนินงานให้เกิดผลผลิตที่คาดหวังได้ แต่ในกรณีที่กระบวนการต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นไม่สามารถ
ส่งผลต่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของแผนงานและโครงการต่างๆ ได้ การตัดสินใจของผู้บริหารแผนงาน
และโครงการจำเป็นต้องส่งสัญญาณให้แผนงานและโครงการต่างๆ เหล่านั้นหยุดดำเนินการหรือมีการปรับปรุง
กระบวนการทำงาน หรือชะลอการทำงาน เป็นต้น
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		 การประเมินผลระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ
		 2.1 การประเมินผลระหว่างการนำโครงการไปปฏิบัติ (implement evaluation) เป็นการประเมิน
คุณค่าของโครงการที่นำไปดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้
		 2.2 การประเมินผลความก้าวหน้า (progress evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าความถูกต้องว่า
ตรงตามเป้าหมายโครงการ แผนงาน เปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่คาดหวังจากกระบวนการ
ดำเนินงาน
		 การประเมินผลระหว่างดำเนินการ เป็นการประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ประเมินผลเชิงปริมาณ ประเมินโดยระบบบริหารจัดการข้อมูลงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการมีการรายงานในระบบ estimates ทุกเดือน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
โดยสรุปผลงานประจำเดือนเสนอผู้บริหารหน่วยงาน ในประเด็น สถานภาพโครงการ สาเหตุของความล่าช้า
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน การประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทาง
คัดเลือกโครงการสำคัญตามหลักเกณฑ์ดังนี้ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบาย (flagship projects) โครงการ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญระดับกรม กระทรวงและระดับชาติ โครงการที่ใช้งบประมาณสูงและ
โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง โดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมควบคุมโรคต้องรายงานผลการประเมินในระบบ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อประกอบการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้งการปรับแผนการดำเนินการของหน่วยงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมกำหนดไว้
3. การประเมินผลภายหลังการดำเนินการ (post evaluation) เป็นการประเมินภายหลัง
การดำเนินงานโครงการสิ้นสุด เพื่อพิจารณาผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินการสามารถตอบสนอง
ต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการดำเนินการภาพรวมได้หรือไม่
		 การประเมินผลภายหลังการดำเนินงานโครงการสิ้นสุด เป้าหมายการประเมินผล คือ ต้องการ
ประเมินผลผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตลอดแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
ซึ่งการประเมินผลในที่นี้มุ่งหวังว่า ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน จะสอดคล้องและ
เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่แผนงานและโครงการกำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ ภายใต้กระบวนการ
ดำเนินงานที่ได้พัฒนาขึ้น
		 ในผลการประเมินผลที่ค้นพบ ถ้าผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้
การประเมินผลจะวิเคราะห์ถึงกระบวนการดำเนินงานภายในและปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว้ ในอีกด้านหนึ่ง ผลการประเมินผลอาจจะค้นพบ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ เกิดขึ้นจากการกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลดีหรือประสบการณ์
ที่เป็นบทเรียนนำสู่การพัฒนากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์
		 การพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินผล
		 การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ จะมีความแตกต่างกัน ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ในกรณีการประเมินผลภายหลังการ
ดำเนินงานแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเสร็จสิ้น ส่วนมากจะดำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
		 1. ตัวชี้วัดที่ชี้วัดถึงการเพิ่มขึ้นในสัมฤทธิ์ผลและประสิทธิผลของการดำเนินงาน (Work achievement
and effectiveness) ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะต้องเน้นวัดให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการมีแผนกลยุทธ์ แผนงาน
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และโครงการ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น โดยเฉพาะต้องประเมินผลให้ได้ว่า หน่วยงานมีสัมฤทธิ์ผลและประสิทธิผล
อะไรเกิดขึ้นบ้างและเพิ่มขึ้นอย่างไร
		 2. ตัวชี้วัดที่วัดถึงผลผลิตของหน่วยงานที่เกิดขึ้นทั้งในรูปของการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการ
ทำงานและการลดลงของความสิ้นเปลืองหรือความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะเช่นนี้จะบ่งบอกถึงความมี
ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นหลัก โดยทั่วไปตัวชี้วัดเหล่านี้จะถูกนำเสนอในรูปของการเพิ่มขึ้นของความ
สามารถในการทำงาน (Personal ability)ความมีสมรรถนะ (personal competency) การตอบสนองต่อการ
ทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น (personal creativity) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่จะพัฒนาตัวชี้วัดนี้ในรูปของ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติการที่สำคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ทั้งในส่วนของหน่วยงานโดยรวมและ
แต่ละบุคคล
		 3. ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นวัดผลที่เกิดขึ้นภายนอก โดยเฉพาะการวัดเชิงผลลัพธ์และผลกระทบจากการ
ดำเนินงาน (Outcome and Impact) ซึ่งการพัฒนาตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและทิศทาง
(magnitude and direction) ของการดำเนินงานที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ตัวชี้วัดในลักษณะนี้มักไม่
ได้ถูกพัฒนา เนื่องจากวัดผลการดำเนินงานได้ยาก อีกทั้ง ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้มาจากการ
ดำเนินงานของหน่วยงานเพียงหน่วยเดียว แต่เป็นการทำงานร่วมกันในผลผลิตหลายๆ ผลผลิตจากหน่วยต่างๆ ที่
ร่วมกันดำเนินงาน
		 4. โดยภาพรวม การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อชี้วัดการประเมินผลแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
ของแต่ละหน่วยงานมักจะนำเสนอเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 เป็นหลัก ส่วนตัวที่ 3 จะเป็นการประเมินผลเชิง
นโยบายภาพรวมเป็นหลัก

4. การประเมินโครงการและรูปแบบประเมินโครงการ
โครงการ (Project) ในที่นี้ หมายถึง ผลผลิตของส่วนราชการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการบริการ ทั้งใน
รูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของ เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชน องค์กรนอก
ส่วนราชการ โดยมีการกำหนดระยะเวลา เป้าหมาย และวงเงินงบประมาณของโครงการที่แน่นอน รวมทั้ง มีการ
กำหนดตัวชี้วัดผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ
คุณลักษณะของโครงการ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
l โครงการต้องสิ้นสุดลงเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ
ที่กำหนดไว้
l โครงการมักมีความซับซ้อน คือประกอบด้วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ โดยปกติ โครงการมีทั้งระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้นความยุ่งยากย่อมแตกต่างกันไปตามธรรมชาติ
ของแต่ละโครงการ
l โครงการประกอบด้วยลักษณะของงานที่เฉพาะเจาะจงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ
อย่างชัดเจน มีความแตกต่างระหว่างโครงการอย่างเด่นชัด แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันก็ตาม ซึ่งจะทำให้
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สามารถวิเคราะห์แนวคิด หลักการ และกระบวนการของแต่ละโครงการได้อย่างมีระบบ และตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้อย่างเหมาะสม
l โครงการใดเมื่อสิ้นสุดลง ก็จะไม่กระทำกิจกรรมเดิมซ้ำอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการด้านวิจัยและ
พัฒนา การดำเนินการโครงการในทำนองเดียวกันนี้ จึงต้องมีการพัฒนาและนำเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ให้เหมาะ
สมเพื่อต้องการขจัดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการใหม่ๆ ต่อไป
การประเมิน (Evaluation) มีผู้ให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ รวมทั้ง กระบวนการและโครงการต่างๆ จึงอาจสรุปได้ว่า การประเมิน
หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีหลักเกณฑ์
การประเมินโครงการ (Project evaluation) ความหมาย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลและสาร
สนเทศ ที่จำเป็นอันจะนำไปสู่การตัดสินความสำเร็จ รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการสร้าง และ
กำหนดทางเลือกใหม่ในการดำเนินโครงการ

รูปแบบการประเมินโครงการ : รูปแบบเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework Model : LFM
หรือ logic model: LM )
แนวคิดรูปแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework Model)
l เป็นภาพของโปรแกรม ความคิดริเริ่มหรือการปฏิบัติการที่เป็นภาพง่ายๆ แสดงให้เห็นถึง การตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุ เชิงผลระหว่างทรัพยากรที่ลงทุนลงไป กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นและผลกำไร / ผลงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นักคิดบางคนเรียกว่า program theory หรือทฤษฎี
ของโปรแกรมของการกิจกรรม แนวคิดนี้ เป็นตัวแบบที่มีเหตุผล (plausible) ใช้วิจารณญาณ (sensible) ที่ใช้
คาดการณ์ว่าโปรแกรมจะทำงานได้เป็นจริงด้วยวิธีใด เป็นการวาดภาพภายใต้พื้นฐานของเหตุผลของโปรแกรม
หรือความคิดริเริ่ม
l เป็ น หลั กในการวางแผนทำงานเหมื อ นเป็ น กรอบแนวคิ ด และกระบวนการวางแผนเพื่ อ เป็ น สะพาน
เชื่อมช่องว่างระหว่าง “ท่านอยู่ตรงไหนและต้องการไปที่ไหน” A logic model จัดเตรียมทำโครงสร้างเพื่อเข้าใจ
สถานการณ์ให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนความต้องการตามที่คิดริเริ่มไว้นำไปสู่จุดสุดท้ายตามที่พึงประสงค์และการ
ลงทุนที่จะต้องลงทุนอย่างไรให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามผลงานที่
ต้องการ นอกจากนั้นยังพบว่า A logic model ใช้เป็นมาตรวัดในการวางแผนอย่างกว้างๆ และออกแบบ
โปรแกรมอย่างเฉพาะเจาะจงได้
l เป็นหลักในการจัดการโปรแกรม A logic model แสดงให้เห็นถึง ความต่อเนื่องระหว่างทรัพยากร
กิจกรรม และผลลัพธ์ ทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นฐานรายละเอียดการพัฒนาแผนการจัดการระหว่างการนำไปปฏิบัติ
A logic model นำมาใช้ในการอธิบาย ติดตามและปฏิบัติการควบคุมกำกับกระบวนการและการปฏิบัติหน้าที่จึง
มีประโยชน์เสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและเป็นกรอบการทำงานเพื่อการกำกับงานให้ได้ตามแผนอย่าง
แม่นยำ ในการประเมินผล A logic model คือ ขั้นตอนแรกของการประเมินผล เป็นตัวกำหนดว่าประเมินผล
เมื่อไรและประเมินอะไรทั้งนี้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลทรัพยากรและให้เน้นการประเมิน
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กระบวนการและวัดผลลัพธ์โดยสรุปแล้วA logic model ไม่ใช่ an evaluation model แต่ใช้เป็นตัวช่วยในการ
ประเมิน
l เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร คือ กุญแจของความสำเร็จและความยั่งยืน การบรรยายด้วยแผนภาพ
ความเชื่อมโยงที่ชัดเจนช่วยให้การสื่อสารเกี่ยวกับโปรแกรมหรือความคิดริเริ่มง่ายขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

วิธีการประเมินโครงการ โดยใช้ Logic model ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1. ระบุเป้าหมายโครงการ โดยการกำหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงการ การกำหนดเป้าหมายให้คำนึงว่า อะไรเป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากโครงการ การกำหนดผลลัพธ์ให้
คำนึงว่า อะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ส่วนผลกระทบ
คือ ผลลัพธ์ระยะยาว
2. ระบุกิจกรรมและการให้บริการของโครงการ ว่าอะไรที่ทำ ทำเมื่อไหร่และจำนวนเท่าไร
3. ระบุผู้เข้าร่วมโครงการ หรือกลุ่มเป้าหมายโครงการ ใครคือผู้ที่ได้รับผลจากโครงการ ใครคือผู้ที่มีผล
ต่อการทำกิจกรรมในโครงการ
4. ระบุกิจกรรมในโครงการที่ทำให้ได้ผลผลิตที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ ผลผลิตเป็นสิ่งสามารถวัดได้เป็นผล
โดยตรงจากกิจกรรม
5. ระบุกิจกรรมในโครงการว่าส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง หรือ ระยะยาว ผลลัพธ์ระยะ
สั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น / ส่งผลทันที หรือเกิดขึ้นในระยะอันใกล้หลังจากดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ระยะกลาง
เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากผลลัพธ์ระยะสั้น ผลลัพธ์ระยะยาวเป็นผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ
6. ระบุผลกระทบระยะยาว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการ
แผนภาพที่ 12 ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างทรัพยากร กิจกรรม และผลงาน

- งบประมาณ
- ทรัพยากรบุคคล
- เวลา
- วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี
- นโยบาย
- แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม
ที่นำมาซึ่ง
ผลผลิต

- ผูรวม
โครงการ/
กิจกรรม
- ผูรับผล
จากกิจกรรม
- ผูมีผลตอ
การดำเนิน
กิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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แผนภาพนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างทรัพยากรที่ใส่เข้าไปในโปรแกรม กิจกรรมที่
รองรับโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงหรือผลกำไรที่เป็นผลงาน A logic model จึงพรรณนาถึงเหตุการณ์ที่ลำดับ
อย่างต่อเนื่อง พรรณนาให้เห็นถึงห่วงโซ่ของเหตุผลที่เชื่อมโยงตั้งแต่เริ่มลงทุนจนถึงผลงานที่ออกมาเป็น systems
model ที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อของส่วนต่างๆที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเชื่อมต่อกันเป็นภาพรวมคล้าย
กับการคิดเป็นระบบซึ่งต้องรู้ถึงโปรแกรมทั้งหมดมากกว่าการเอาแต่ละส่วนมาบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
โดยสรุป A logic model เปรียบเสมือน “road map” เป็นการจัดทำภาพกราฟิกของโปรแกรมแสดง
ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้าและผลผลิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังเผยให้เห็นถึงแนวคิดที่สำคัญ
เป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจการพัฒนา การปรับปรุงโปรแกรม ผลลัพธ์ชัดเจน ประเมินที่จุดสำคัญ และไปใช้ในการ
สื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

13

แผนภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ
แบบ logical model
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บทที่ 3

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการในระยะสิ้นสุดโครงการ โดยใช้รูปแบบเหตุผลสัมพันธ์ :
Logic evaluation model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาการ
ดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ และวิเคราะห์ความสำเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการสำนักโรค
ไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย
1. การกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน
2. ทบทวนแผนงานยุทธศาสตร์ / โครงการ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์และกระบวนการของแผนงาน
ยุทธศาสตร์ / โครงการ ที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ์และผล
กระทบแผนงานยุทธศาสตร์ / โครงการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดกรอบการประเมิน ขอบเขต และวิธีการประเมิน รูปแบบการประเมิน ตัวชี้วัดผลการ
ประเมิน เครื่องมือการประเมิน กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดทำเครื่องมือการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบการประเมิน
6. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผลข้อมูล

วิธีดำเนินงาน
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร กำหนดคุณลักษณะประชากร เป็น 2 กลุ่ม
			 กลุ่มที่ 1 ผู้จัดทำโครงการในสำนักโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1)
			 กลุ่มที่ 2 ผู้ร่วมพัฒนาและ/หรือรับผลผลิตจากโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1)
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		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง
			 - กลุ่มที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักวิชาการสาธารณสุขหัวหน้าหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (Flagship 1) 1 คน/โครงการ จำนวน
18 โครงการ (รวมโครงการย่อย)
			 - กลุ่มที่ 2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุุ่มแบบ Stratified random sampling
จำนวน 276 คน ตามแผนภาพ

14

แผนภาพที่ 14 แผนผังการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
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			 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับเขต
จังหวัด อำเภอและตำบล โดยระบุคุณลักษณะดังนี้
			 1. ระดับเขต สคร.
				 หัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ใน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 2 คน / เขต จำนวน12 เขต รวม 24 คน
			 2. ระดับจังหวัด
				 2.1 หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 2 คน / แห่ง จำนวน 36 แห่ง รวม 72 คน
				 2.2 ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมในโรงพยาบาล
ศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป 1 คน / แห่ง รวม 36 คน
			 3. ระดับอำเภอ
				 3.1 ผู้รับชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมชุมชนและครอบครัว
ในโรงพยาบาลชุมชน 1 คน /แห่ง จำนวน 72 แห่ง รวม 72 คน
				 3.2 หัวหน้าหรือผู้รับชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือ
สถานีอนามัย 1 คน / แห่ง จำนวน 72 แห่ง รวม 72 คน

2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้พัฒนาขึ้นตามกรอบการประเมินมีจำนวน 3 ชุด (ภาคผนวก ค)
ดังนี้
		 1. เครื่องมือชุดที่ 1 แบบรวบรวมข้อมูลโครงการ (logic tree) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประเมิน
โครงการใช้รวบรวมข้อมูลโครงการ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
กรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมหลักและโครงการแผน ประกอบ
ด้วย การจัดกลุ่มโครงการ ตามผลผลิตย่อย 7 ของโครงการหลัก (P1 : Flagship 1) ข้อมูลโครงการและการ
ดำเนินงานโครงการ ในหัวข้อ วัตถุประสงค์โครงการ งบประมาณ ผลผลิตกิจกรรมหลัก ผลผลิตโครงการ ระยะ
เวลาในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมพัฒนา และผู้รับผลผลิตและการติดตามกำกับประเมินผลโครงการ
2. เครื่องมือชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามหัวหน้า/ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นคำถามปลายเปิดและ
ปลายปิด ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ หัวข้อผู้
ร่วมพัฒนา กระบวนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความ
สำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
3. เครื่องมือชุดที่ 3 เป็นแบบสอบถามผู้ร่วมกิจกรรมและหรือผู้ใช้ผลผลิตโครงการ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิดและปลายปิด ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 การร่วมกิจกรรมสำนักโรค
ไม่ติดต่อ ปัญหาและอุปสรรคและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุน
จากสำนักโรคไม่ติดต่อและการนำไปใช้ประโยชน์ ช่องทางการสื่อสาร/การประสานงาน ความพึงพอใจต่อ
มาตรการและการสื่อสารปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง ส่วนที่ 4 ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรค
ไม่ติดต่อ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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		 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
		 1. ความตรงด้านเนื้อหา เครื่องมือชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 2 ครั้ง ดังนี้
			 ครั้งที่ 1 โดยที่ปรึกษาโครงการพิจารณาร่างแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น และนำมาปรับปรุงตามข้อ
เสนอแนะ
			 ครั้งที่ 2 โดยผู้เชี่ยวชาญสำนักโรคไม่ติดต่อและกองแผนงานกรมควบคุมโรค จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความครอบคลุมทางด้านเนื้อหา และนำมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
		 2. ความเที่ยง เครื่องมือชุดที่ 3 ได้นำไปทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม ในกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย จังหวัดนครปฐม
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2553

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

		 ผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่นำมาประเมินโครงการ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
		 1. ข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามชุดที่ 2 และ 3
			 - แบบสอบถามชุดที่ 2 ผู้ประเมินได้ชี้แจงแผนการเก็บข้อมูลในที่ประชุมคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลสำนักโรคไม่ติดต่อล่วงหน้า หลังจากนั้นได้นำแบบสอบถามชุดที่ 2 มอบให้หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบ
แต่ละโครงการตอบแบบสอบถาม จำนวน 18 ชุด พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และการตอบแบบสอบถาม โดยให้
เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ประเมินติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
			 - แบบสอบถามชุดที่ 3 ผู้ประเมินใช้วิธีทอดแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 276 คน
ทางไปรษณีย์ โดยระบุเวลาในการตอบแบบสอบถามกลับ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นผู้ประเมินได้รวบรวมและติดตาม
แบบสอบถามทางโทรศัพท์
		 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ประเมินได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการและผลการดำเนินงานโครงการจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
			 - โครงการและการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
			 - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (Estimates)
			 - รายงานค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
			 - รายงานการปรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
			 - รายงานผลการปฏิราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค (สำนักโรคไม่ติดต่อ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
			 - รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อ
5. การกำหนดตัวชี้วัดผลการประเมินโครงการ ผู้ประเมินได้กำหนดตัวชี้วัดผลการประเมิน
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1:Flagship 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
		 5.1 ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
			 เป็นการดำเนินงานโครงการ สำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการ
P1:Flagship I บรรลุตามวัตถุประสงค์และได้ผลผลิตตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการฯ ภายใต้การดำเนินการเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด ทั้งด้านระยะเวลา ปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งผู้ร่วมดำเนินการมีความพึงพอใจและกลุ่มเป้าหมาย
สามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บได้
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			 ประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ 5 ระดับ
			 ระดับที่ 1 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
				
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ (คะแนนเฉลี่ย 20-35 คะแนน)
			 ระดับที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
				
อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 36-51 คะแนน)
			 ระดับที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
				
อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 52-67 คะแนน)
			 ระดับที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
				
อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 68-83 คะแนน)
			 ระดับที่ 5 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
				
อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 84 คะแนนขึ้นไป)
ตารางที่ 3 การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินรายโครงการ
เวลา/คะแนน
ช้ากว่ากำหนด 20 คะแนน
ตรงเวลากำหนด 40 คะแนน
เร็วกว่าที่กำหนด 60 คะแนน

ปริมาณ/คะแนน
น้อยกว่ากำหนด 20 คะแนน
ตรงตามที่กำหนด 40 คะแนน
มากกว่าที่กำหนด 60 คะแนน

คุณภาพ/คะแนน
น้อย 20 คะแนน
ตรง 40 คะแนน
มาก 60 คะแนน

รวม/คะแนน
60
120
180

			 การประเมินด้านเวลา ใช้เกณฑ์ในตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552
			 การประเมินด้านปริมาณ ใช้เกณฑ์ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการและการปรับแผน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
			 การประเมินด้านคุณภาพ
			 1. กระบวนการ พิจารณาจากความพึงพอใจผู้มีส่วนร่วมดำเนินงานโครงการ
			 2. ผลผลิตโครงการ พิจารณาจาก
				 2.1 ตัวชี้วัดโครงการ
					 น้อย หมายถึง ไม่มีการระบุตัวชี้วัด / มีการระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพแต่
						 ไม่มีการประเมิน/มีการประเมินแต่ได้ผลต่ำกว่าที่กำหนดตามแผนหรือมีการประเมิน
						 แต่ไม่ตรงตามแผน
					 ตรง หมายถึง มีการระบุตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีผลการประเมิน
						 ตรงตามที่กำหนดตามแผน
					 มาก หมายถึง มีการระบุตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีผลการประเมินได้
						 ผลดีหรือมากกว่าที่กำหนดตามแผน
				 2.2 ภาพรวมโครงการ พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายสามารถนำผลผลิตโครงการไปใช้ประโยชน์
ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
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ตารางที่ 4 การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552
เกณฑ์
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
1. การดำเนินการ คะแนนรวม
คะแนนรวม
โครงการเป็นไป
60-84 คะแนน 85-108 คะแนน
ตามแผนที่กำหนด (12 คะแนน) (24 คะแนน)
ทั้งด้านระยะเวลา
ปริมาณ และ
คุณภาพ
2. ความพึงพอใจ
คะแนน
คะแนน
ต่อการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
กิจกรรมโครงการ ค่าเฉลี่ย1-1.5 ค่าเฉลี่ย1.6-2.5
สำนักโรคไม่ติดต่อ (4 คะแนน)
(8 คะแนน)
3. ผู้ที่ได้รับผลผลิต ร้อยละ 20 ร้อยละ 21-40
สามารถนำไปใช้
(4 คะแนน)
(8 คะแนน)
ประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนนรวม
109-132 คะแนน 133-156 คะแนน 157-180 คะแนน
(36 คะแนน) (48 คะแนน) (60 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 2.6-3.5
(12 คะแนน)
ร้อยละ 41-60
(12 คะแนน)

คะแนน
คะแนน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย3.6-4.5 ค่าเฉลี่ย 4.6-5
(16 คะแนน) (20 คะแนน)
ร้อยละ 61-80
มากกว่า
(16 คะแนน)
ร้อยละ 80
(20 คะแนน)

5.2 การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552
			 เป็นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ใน ปี พ.ศ. 2552
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด การดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อมีความสำเร็จและ
สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรังตามเกณฑ์มาตรฐานฯ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อมาตรการและการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
			 ประเมินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีชิวิตไทย) 5 ระดับ ดังนี้
			 ระดับที่ 1. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
					
ระดับไม่น่าพอใจ (คะแนนรวม 20-35 คะแนน)
			 ระดับที่ 2. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
					
ระดับควรปรับปรุง (คะแนนรวม36-51 คะแนน)
			 ระดับที่ 3. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
					
ระดับปานกลาง (คะแนนรวม52-67 คะแนน)
			 ระดับที่ 4. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
					
ระดับดี (คะแนนรวม68-83 คะแนน)
			 ระดับที่ 5. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
					
ระดับดีมาก (คะแนนรวม 84 คะแนนขึ้นไป)
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ตารางที่ 5 การกำหนดเกณฑ์การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552
เกณฑ์
1. ผลการดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรค
เรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิต
ไทย) ใน ปี พ.ศ. 2552
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรคกำหนด

2. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ในปี พ.ศ. 2552
3. ความพึงพอใจต่อ
มาตรการและการสื่อสาร
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังจาก
สำนักโรคไม่ติดต่อ

ระดับที่ 1
จังหวัด
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 65
(8 คะแนน)
ระดับที่ 1
(8 คะแนน)

ระดับที่ 2
จังหวัด
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 70
(16 คะแนน)
ระดับที่ 2
(16 คะแนน)

ระดับที่ 3
จังหวัด
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 75
(24 คะแนน)
ระดับที่ 3
(24 คะแนน)

ระดับที่ 4
จังหวัด
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 80
(32 คะแนน)
ระดับที่ 4
(32 คะแนน)

ระดับที่ 5
จังหวัด
ดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 85
(40 คะแนน)
ระดับที่ 5
(40 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1-1.5
(4 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 1.6-2.5
(8 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 2.6-3.5
(12 คะแนน)

คะแนน
ความพึ ง พอใจ
ค่าเฉลี่ย 3.6-4.5
(16 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 4.6-5
(20 คะแนน)

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลการศึกษาจะนำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา
ค่าร้อยละ ความถี่ และค่าพิสัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการพิจารณาความสอดคล้องและจัดหมวดหมู่
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บทที่ 4

ผลการประเมิน
ผลการประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรค
ไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย (P1 : Flagship 1) โดยได้รวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ นำเสนอผลการประเมินเป็น
4 กลุ่ม ตามแหล่งข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามหัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ร่วมพัฒนาและผู้รับผลผลิตโครงการ
4. ผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

กลุ่มที่ 1 ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ
1.1 ข้อมูลโครงการ การดำเนินงานโครงการ
		 โครงการในปีงบประมาณ 2552 ของสำนักโรคไม่ติดต่อถายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัย
เสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ (P1:Flagship 1)
กรมควบคุมโรคจำนวนทั้งหมด 19 โครงการ เป็นโครงการในผลผลิตย่อยที่ 2 มากที่สุดจำนวน 9 โครงการ
พบว่า ไม่มีโครงการในผลผลิตย่อยที่ 3 และที่ 6
		 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 17,251,500 บาท จำนวน 19 โครงการ เฉลี่ยต่อ
โครงการ 907,973 บาท โดยโครงการในกลุ่มผลลิตย่อยที่ 4 ค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากที่สุด 3,150,000 บาทต่อ
โครงการ
		 ในด้านการปรับแผนงบประมาณระหว่างปี พบว่าโครงการส่วนใหญ่มีการปรับแผนงบประมาณ
ระหว่างปี ถึง 10 โครงการ โดยเป็นการปรับลดงบประมาณ โครงการ 9 โครงการและปรับกิจกรรม 8 โครงการ
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ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
ตารางที่ 6 งบประมาณโครงการ และการปรับแผนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
จำแนกตามกลุ่มผลผลิตย่อย
งบประมาณ
กลุ่มผลผลิตย่อย

งบ
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ปรับ
ค่าเฉลี่ย

พิสัย

ปรับ
งบประมาณ

กิจกรรม

711,666

500,0001,035,000

1

-

2

1,381,1500 1,534,611 249,6004,000,000

6

4

2

6,300,000 3,150,000 1,300,0005,000,000

1

1

1

3,710,000 1,236,666 500,0001,370,000

2

2

1

3,500,000

-

-

2

10

8

6

ประมาณ

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและการ
บาดเจ็บ (3 โครงการ)
2. รูปแบบ/เทคโนโลยี/
มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การควบคุมความเสี่ยงใน
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เฉพาะ
(9 โครงการ)
4. การจัดการถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
การพัฒนาวิชาการและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการในการจัดการ
ป้องกัน ลดปัญหาจาก
ปัจจัยเสี่ยง (2 โครงการ)
5. นโยบาย กฎหมาย
มาตรการที่เอื้อต่อการ
ลดเสี่ยง (3โครงการ)
7. การจัดการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงแก่
ประชาชน (2 โครงการ)
รวม

การปรับแผนงบประมาณ

2,135,000

1750000 1,000,0002,500,000

17,251,500 907,973

249,6005,000,000

ไม่ปรับ

(ยกเลิก
1 โครงการ)

ตารางที่ 7 จำนวนและประเภทกิจกรรมหลักของโครงการจำแนกตามกลุ่มผลผลิตย่อย
จำนวน
กิจกรรมหลัก

การดำเนินกิจกรรมหลัก
จัดจ้าง

กลุ่มผลผลิตย่อย
รวม

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงและการ
บาดเจ็บ (3 โครงการ)
2. รูปแบบ/เทคโนโลยี/
มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและ
การควบคุมความเสี่ยงในก
ลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เฉพาะ
(8 โครงการ)
4. การจัดการถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
การพัฒนาวิชาการและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการในการจัดการ
ป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัย
เสี่ยง (2 โครงการ)
5. นโยบาย กฎหมาย
มาตรการที่เอื้อต่อการ
ลดเสี่ยง (3 โครงการ)
7. การจัดการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงแก่ประชาชน
(2 โครงการ)
รวม

ประชุม อบรม

งาน
วิชา
การ

สื่อ/
สิ่ง
พิมพ์

จัด
งาน

ติด
สนับ
จัดเวที
ตาม
สนุน
แลก
ประ อื่นๆ
งบ/
เปลี่ยน
เมิน
สื่อ
ผล

11

1

-

4

2

-

-

-

-

4

30

14

2

4

5

-

-

1

2

2

6

2

1

1

-

-

1

-

1

-

11

2

-

2

-

1

-

1

1

4

7

1

-

-

2

1

-

1

-

2

65

20

3

11

9

2

1

3

4

12
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		 ในการดำเนินงานโครงการพบว่าแต่ละโครงการมีกิจกรรมหลักมากที่สุด 7 กิจกรรม น้อยที่สุด
1 กิจกรรม ในภาพรวมมีกิจกรรมหลักเป็นการประชุมมากที่สุดพิจารณาตามผลผลิตย่อยพบว่า
		 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการบาดเจ็บ กิจกรรมหลักที่มากที่สุดได้แก่จัดจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ รองลงมาคือจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 2 กิจกรรมนอกจากนี้กิจกรรมหลากหลายที่ระบุในกลุ่มอื่นๆ เช่นการ
ต่ออายุการเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
		 การพัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อและการควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เฉพาะ พบว่ากิจกรรมหลักได้แก่การประชุมมากที่สุด
รองลงมาคือการจัดจ้างสื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
		 การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการในการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมหลักที่ดำเนินการมากที่สุด ได้แก่การประชุม
นอกจากนั้นมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
		 นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เอื้อต่อการลดเสี่ยง กิจกรรมหลักที่ดำเนินการมากที่สุดได้แก่ และ
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การถอดบทเรียน การพัฒนาหลักสูตรเป็นต้น
		 การจัดการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแก่ประชาชน กิจกรรมหลักที่ดำเนินงาน
มากที่สุดได้แก่ การจัดจ้างการจัดงาน และนอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ
ตารางที่ 8 ระยะเวลาในการดำเนินงานกิจกรรมหลักและโครงการ จำแนกตามกลุ่มผลผลิตย่อย

กลุ่มผลผลิตย่อย
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและ
การบาดเจ็บ (3 โครงการ)
2. รูปแบบ/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
และการควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เฉพาะ (8 โครงการ)
4. การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี
การพั ฒ นาวิ ช าการและสร้ า งเครื อ ข่ า ยความ
ร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการป้องกัน ลด
ปัญหาจากปัจจัยเสี่ยง (2 โครงการ)
5. นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เอื้อต่อการ
ลดเสี่ยง (3 โครงการ)
7. การจัดการถ่ายทอดความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยงแก่ประชาชน (2 โครงการ)
รวม
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ระยะเวลาการดำเนิน
งานกิจกรรมหลัก
(กิจกรรม)

ระยะเวลาการดำเนิน
งานโครงการ
(โครงการ)

เร็ว

ตรง

ช้า

เร็ว

ตรง

ช้า

11

-

9

2

-

2

1

30

-

22

8

-

7

1

6

-

5

1

-

1

1

11

1

10

-

-

3

-

7

-

6

1

-

2

-

65

1

52

12

-

15

3

จำนวน
กิจกรรม

		 ในการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่ได้กำหนดตามแผน พบว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถ
ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดตามแผน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.0 ส่วนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลัก พบว่าโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 52 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 80.0
ตารางที่ 9 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมหลักและโครงการ จำแนกตามกลุ่มผลผลิตย่อย
การติดตามประเมิน
กิจกรรมหลัก*
กลุ่มผลผลิตย่อย

การติดตามประเมินโครงการ**
ไม่มี
ตัว วัดผล
ชี้วัด ผลิต

จำนวน

มี

1. พั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง
พฤติ ก รรมเสี่ ย งและการ
บาดเจ็บ (3 โครงการ)
2. รู ป แบบ/เทคโนโลยี /
มาตรฐาน/คู่ มื อ /แนวทาง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุ มโรคไม่ ติ ด ต่ อ และ
การควบคุ ม ความเสี่ ย งใน
กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เฉพาะ
(8 โครงการ)
4. การจั ด การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี การ
พั ฒ นาวิ ช าการและสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ด้านวิชาการในการจัดการ
ป้ อ งกั น ลดปั ญ หาจาก
ปัจจัยเสี่ยง (2 โครงการ)
5. นโยบาย กฎหมาย
มาตรการที่เอื้อต่อการลด
เสี่ยง (3 โครงการ)
7. การจั ด การถ่ า ยทอด
ความรู้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมเสี่ยงแก่ประชาชน
(2 โครงการ)

11

9
81.8

-

3

30

17
56.6

-

6

4
66.6

11
7

รวม

65

ผลงานตาม
เป้าหมาย

มีตัวชี้วัด
วัดผล
วัดผล
ผลิตและ รวม
ลัพธ์
ผลลัพธ์

มาก

ตรง

น้อย

-

-

3

-

2

1

5

2

1

8

-

5

3

1

-

-

1

1

-

1

1

10
90.9

-

2

1

-

3

-

2

1

7
100

-

-

2

-

2

2

-

-

47
72.3

1
5.5

10
58.8

5
29.4

2
11.7

17
2
10
6
94.4 11.1 55.5 33.3

* การติดตามประเมินผลรายกิจกรรมหลัก ประเมินจากการมีสรุปรายงานการดำเนินงาน การประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม การ
กำหนดกรอบ แนวทางในการดำเนินกิจกรรม
** การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ พิจารณาจากการประเมินตามตัวชี้วัดโครงการ
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		 ในการติดตามประเมินผลรายกิจกรรมหลัก พบว่าโครงการส่วนใหญ่มีการกำกับติดตามประเมินผล
การดำเนินงานจำนวน 47 กิจกรรม (ร้อยละ 72.3) พิจารณาตามกลุ่มผลผลิตย่อยพบว่าในกลุ่มผลผลิตย่อยที่ 7
มีการติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมหลัก รองลงมาได้แก่กลุ่มผลผลิตย่อยที่ 5 ร้อยละ 90.9 และน้อยที่สุดได้แก่
โครงการในกลุ่มผลผลิตย่อยที่ 2 ร้อยละ 56.6
		 การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการ พบว่ า แต่ ล ะโครงการได้ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ จำนวน
17 โครงการ (ร้อยละ 94.4) โดยส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดผลผลิต 10 โครงการ (ร้อยละ 55.6) รองลงมาเป็น
โครงการที่เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ 5 โครงการ (27.7) และจากการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดรายโครงการ
พบว่ามีความสำเร็จตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 10 โครงการ(ร้อยละ 55.6) แต่มีโครงการที่ได้ผลสำเร็จต่ำกว่า
เป้าหมายหรือไม่ได้ประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 33.3) ในขณะที่มีโครงการที่ได้ผลสำเร็จ
เกินกว่าเป้าหมายจำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 11.1)

1.2 ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ตารางที่ 10 ผลการดำเนินงานของจังหวัดตามเกณฑ์ชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย) ปีงบประมาณ 2552 ตามเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
การดำเนินงาน

1

ผ่านเกณฑ์และได้คะแนนเต็มทุก
1
องค์ประกอบทุกข้อ (จังหวัด)
ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้คะแนนเต็มทุก
2
องค์ประกอบทุกข้อ(จังหวัด)
รวม (จังหวัด)

3

2

3

0

0

3

9

3

9

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต
4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
14
2 ** 4 6 0 0 1 0 0
22.0
51
6 ** 4 1 4 5 3 7 7
78.0
70
8 5 8 7 4 5 4 7 7
(93.0)

** ข้อมูลไม่สมบูรณ์

ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดที่รายงานสมบูรณ์มีทั้งหมด 65 จังหวัด พบว่าจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์และ
ได้คะแนนเต็มทุกองค์ประกอบทุกข้อมีทั้งหมด 14 จังหวัด ใน 5 เขตสคร.คิดเป็นร้อยละ 22.0 และจังหวัด
ในเขตสคร.7 ผ่านเกณฑ์และได้คะแนนเต็มทุกองค์ประกอบทุกข้อมากที่สุด ส่วนจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้
คะแนนเต็มทุกองค์ประกอบทุกข้อมีจำนวน 51 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 78.0 โดยสรุปจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 70 จังหวัด
(จาก 75 จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 93.0

52

ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานของจังหวัดรายองค์ประกอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน
กรมควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถี ไทย) ตามเขตสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
องค์ประกอบที่ไม่ได้คะแนนเต็ม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่
4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม
25
3 ** 1 0 1 0 2 6 5
38.0
3
0 ** 0 0 0 0 0 2 0
5.0
3
1 ** 1 0 0 0 0 1 0
5.0

1

2

3

1. การกำหนดนโยบายและแผนงาน 1

3

3

1

0

0

0

0

0

0

3

7

5

**

0

1

3

1

1

7

5

33
51.0

0

2

5

1

**

1

0

4

5

0

2

5

25
38.0

2. การเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสาร
เตือนภัยในพื้นที่
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากร
4. การบริการคัดกรองเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
5. การดำเนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม
ความเสี่ยงในชุมชน
** ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 	

จากตาราง พบกว่ า องค์ ป ระกอบที่ 4 การบริ ก ารคั ด กรองเบาหวานและความดั นโลหิ ต สู ง และ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นองค์ประกอบที่จังหวัดไม่ได้คะแนนเต็มมากที่สุด จำนวน 33
จั ง หวั ด คิ ด เป็ นร้อ ยละ 51.0 รองลงมาได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 การกำหนดนโยบายและแผนงาน และ
องค์ประกอบที่ 5 การดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน จำนวน25 จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 38.0
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กลุ่มที่ 2 ข้อมูลจากแบบสอบถามหัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การดำเนินการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการส่งแบบสอบถามไปยังหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ภายใต้โครงการ
หลัก (P1:Flagship I) ทั้งหมด 18 ชุด 18 โครงการ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าโครงการนั้น ๆ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 16 คน
ตารางที่ 12 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในสำนักโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูล
ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการ
จำนวนโครงการที่เป็นหัวหน้าโครงการ
- เป็นหัวหน้า 1 โครงการ
- เป็นหัวหน้า 2 โครงการ
- เป็นหัวหน้า 3 โครงการ
- เป็นหัวหน้า 4 โครงการ
- เป็นหัวหน้า 5 โครงการ
- โครงการในแผนงบประมาณที่บรรจุในแผนของสำนักฯ/กรมควบคุมโรค
- โครงการนอกแผนงบประมาณ
จำนวนโครงการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552
- โครงการในแผนงบประมาณที่บรรจุในแผนของสำนักฯ/กรมควบคุมโรค
- โครงการนอกแผนงบประมาณ

จำนวน
0-20
เฉลี่ย 6.6
0-5
5
7
1
0
1
0-3
0-2
0-6
0-3
0-3

หน่วย
ปี
โครงการ
คน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการเฉลี่ย 6.6 ปี
มากที่สุด 20 ปี โดยจำนวนโครงการที่เป็นหัวหน้าโครงการ มีมากที่สุด 5 โครงการ (1 คน) ส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ (7 คน) รองลงมาคือเป็นหัวหน้าโครงการ 1 โครงการ (5 คน) ในจำนวนโครงการ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าโครงการแบ่งเป็นโครงการในแผนฯมากที่สุด 3 โครงการและโครงการนอกแผนฯ
มากที่สุด 2 โครงการ นอกจากนี้จำนวนโครงการผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 มากที่สุด 6 โครงการ ซึ่งแบ่งเป็นโครงการในแผนฯมากที่สุด 3 โครงการและโครงการนอกแผนฯ
มากที่สุด 3 โครงการ
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ตารางที่ 13 บุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนผลักดันให้โครงการสำเร็จและกิจกรรม/สิ่งสนับสนุนที่ ได้รับ (n=18)
กิจกรรม
บุคคล/หน่วยงาน
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนัก/กอง/หน่วยงานส่วนกลาง
ภายในกรมควบคุมโรค
สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอก
กรม/กระทรวงสาธารณสุข
สปสช.
หน่วยงานอื่น ๆ

ความ
วิชาการ
ผู้นำการ
งบ
ร่วมมือ/
นโยบาย
ที่ปรึกษา
องค์
ดำเนินงาน
ประมาณ เครือข่าย/
ความรู้
พันธสัญญา
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

11
61.1
14
77.8
3
16.7
2
11.1
3
16.7
1
5.6
2
11.1
0
0.0

1
5.6
0
0.0
4
22.2
7
38.9
0
0.0
1
5.6
0
0.0
3
16.7

2
11.1
5
27.8
2
11.1
1
5.6
0
0.0
1
5.6
0
0.0
1
5.6

3
16.7
12
66.7
2
11.1
1
5.6
5
27.8
1
5.6
2
11.1
1
5.6

3
16.7
3
16.7
9
50.0
9
50.0
4
22.2
8
44.4
5
27.8
4
22.2

3
16.7
2
11.1
3
16.7
3
16.7
3
16.7
7
38.9
3
16.7
2
11.1

บุคคล/หน่วยงานที่มีส่วนผลักดันให้โครงการสำเร็จในด้านการผลักดันนโยบายมากที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค ร้อยละ 77.8 (n=14) รองลงมาคือ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร้อยละ 61.1 (n=11)
ด้านผู้นำการดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 38.9 (n=7) ด้านที่ปรึกษา
ผู้บริหารกรมควบคุมโรค มีส่วนผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 27.8 (n=5) ด้านงบประมาณ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
มีส่วนผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 66.7 (n=12) ด้านความร่วมมือ/เครือข่าย/พันธสัญญา สำนักงานป้องกันควบคุม
โรค (สคร.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มีส่วนในการผลักดันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 (n=9)
ร้อยละ 50.0 (n=9) ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละ 44.4 (n=8) ด้านวิชาการองค์ความรู้ สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข
มีส่วนช่วยผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 38.9 (n=7)
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หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนผลักดันให้โครงการสำเร็จ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงมหาดไทย อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล สถานีอนามัยและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
ผู้นำการดำเนินงาน ร้อยละ 16.7 (n=3) และด้านความร่วมมือ/เครือข่าย/พันธสัญญา ร้อยละ 22.2 (n=4)
ตารางที่ 14 บุคคล/หน่วยงาน ที่ต้องการให้เข้ามาช่วยผลักดันโครงการในปีต่อไปตามกิจกรรม/สิ่งสนับสนุน
ที่ต้องการได้รับ (n=18)
กิจกรรม

ความ
ผู้นำการ
วิชาการ
งบ
ร่วมมือ/
นโยบาย ดำเนิน ที่ปรึกษา
องค์
ประมาณ เครือข่าย/
งาน
ความรู้
พันธสัญญา

บุคคล/หน่วยงาน

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

12
66.7
15
83.3
9
50.0
6
33.3
7
38.9
5
27.8
7
38.9
1
5.6

0
0.0
2
11.1
7
38.9
8
44.4
1
5.6
1
5.6
2
11.1
1
5.6

1
5.6
5
27.8
2
11.1
2
11.1
1
5.6
3
16.7
2
11.1
1
5.6

5
27.8
12
66.7
3
16.7
3
16.7
6
33.3
2
11.1
9
50.0
2
11.1

2
11.1
3
16.7
11
61.1
10
55.6
4
22.2
8
44.4
10
55.6
3
16.7

2
11.1
2
11.1
7
38.9
6
33.3
3
16.7
10
55.6
5
27.8
0
0.0

ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำนั ก /กอง/หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
ภายในกรมควบคุมโรค
สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอก
กรม/กระทรวงสาธารณสุข
สปสช.
หน่วยงานอื่น ๆ

ด้านนโยบาย ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เข้ามาช่วยผลักดันในเรื่องนี้มากที่สุด ได้แก่ผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค ร้อยละ 83.3 (n=15) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ร้อยละ 66.7 (n=12)
ด้ า นผู้ น ำการดำเนิ น งาน หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการให้ เ ข้ า มาผลั ก ดั น มากที่ สุ ดได้ แ ก่ ส สจ. ร้ อ ยละ 44.4 (n=8)
รองลงมาได้แก่ สคร.ร้อยละ 38.9 (n=7) ด้านที่ปรึกษา ต้องการให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรค เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 27.8 (n=5) ด้านงบประมาณ ต้องการให้ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ช่วยในการผลักดันมากที่สุด
ร้อยละ 66.7 (n=12) รองลงมาได้แก่ สปสช. ร้อยละ 50.0 (n=9) ด้านความร่วมมือ/เครือข่าย/พันธสัญญา

56

ต้องการให้ สคร. เข้ามาร่วมมากที่สุดร้อยละ 61.1 (n=11) รองลงมาได้แก่ สปสช. ร้อยละ 55.6 (n=10)
สสจ. ร้อยละ 55.6 (n=10) และสำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 44.4
(n=8) ด้านวิชาการองค์ความรู้ ต้องการให้สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข เข้ามา
ช่วยในการผลักดันมากที่สุด ร้อยละ 55.6 (n=10)
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการให้ เ ข้ า มาช่ ว ยผลั ก ดั นโครงการในปี ต่ อไป ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานเอกชน สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ด้านความร่วมมือ/เครือข่าย/พันธสัญญา ร้อยละ 16.7 (n=3) และงบประมาณร้อยละ 11.1 (n=2)
ตารางที่ 15 กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตและการได้รับผลผลิตโครงการ (n=18)
ผู้ใช้ผลผลิตในโครงการ
สคร.
สสจ.
รพศ./รพท.
รพช.
สอ.
อปท.
สถานศึกษา
กรมวิชาการ
อื่น ๆ
ผู้รับผลผลิต
ได้รับตามเป้าหมาย
ไม่ได้รับตามเป้าหมาย
ไม่ตอบ

จำนวน (โครงการ)
17
15
9
9
6
3
5
5
7
จำนวน (โครงการ)
14
2
2

ร้อยละ
94.4
83.3
50.0
50.0
33.3
16.7
27.8
27.8
38.9
ร้อยละ
77.8
11.1
11.1

ผู้ใช้ผลผลิตโครงการมากที่สุดได้แก่ สคร. ร้อยละ 94.4 (n=17) รองลงมาได้แก่ สสจ. ร้อยละ 83.3
(n=15) รพศ./รพท. ร้อยละ 50.0 (n=9) และ รพช. ร้อยละ 50.0 (n=9) ตามลำดับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้ผลผลิตโครงการ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้สนใจรูปแบบการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมและ
การคัดกรองไปใช้ หน่วยงานเอกชน อาสาสมัคร (อสม.) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
การรับผลผลิต พบว่า ผู้รับผลผลิต ได้รับตามเป้าหมาย ร้อยละ 77.8 (n=14) และไม่ได้รับตาม
เป้าหมายเพียงร้อยละ 11.1 (n=2)
สาเหตุที่ไม่ได้รับตามเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า เนื่องจากการส่งเอกสารไปยัง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อเผยแพร่ต่อ ซึ่งบางแห่งไม่ครบ
จำนวน ไม่พอกับความต้องการ ไม่ระบุถึงหน่วยงานโรคไม่ติดต่อทำให้เกิดปัญหาในการติดตามเอกสาร
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ตารางที่ 16 บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรม (n=18)

บุคลากร
กิจกรรม
รับเหมา
ทั้งหมด
รับเหมา
บางส่วน
แสดงความ
คิดเห็น
ร่วมกิจกรรม
ร่วมประชุม
นำเสนอ
ผลงาน
ที่ปรึกษา
วิทยากร
ผู้ประสานงาน

อาจารย์/ นักวิชาการ นักวิชาการ
บุคลากรจาก สาธารณสุข สาธารณสุข
จาก สคร.
สถานศึกษา จากกรม
วิชาการ
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

3
16.7
4
22.2
9
50.0
8
44.4
11
61.1
1
5.6
11
61.1
7
38.9
1
5.6

0
0.0
2
11.1
4
22.2
4
22.2
5
27.8
0
0.0
2
11.1
1
5.6
1
5.6

0
0.0
1
5.6
9
50.0
11
61.1
11
61.1
1
5.6
0
0.0
2
11.1
10
55.6

นักวิชาการ นักวิชาการ บุคลากร อื่น ๆ*
สาธารณสุข สาธารณสุข/ จาก
จาก สสจ. พยาบาล/จาก อปท.
รพศ./รพท.
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

0
0.0
1
5.6
8
44.4
11
61.1
9
50.0
2
11.1
0
0.0
1
5.6
10
55.6

0
0.0
0
0.0
3
16.7
7
38.9
3
16.7
1
5.6
0
0.0
0
0.0
1
5.6

0
0.0
0
0.0
2
11.1
7
38.9
2
11.1
1
5.6
0
0.0
0
0.0
0
0.0

2
11.1
0
0.00
8
44.4
5
27.8
10
55.6
1
5.6
2
11.1
3
16.7
0
0.00

บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการได้แก่ อาจารย์/บุคลากรจากสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษา และร่วมประชุม ร้อยละ 61.1 (n=11) นักวิชาการสาธารณสุขจากกรมวิชาการ ส่วนใหญ่
เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 27.8 (n=5) รองลงมาได้แก่ ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 22.2 (n=4)
นักวิชาการสาธารณสุขจากสคร. ส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชุม ร้อยละ 61.1 (n=11) รองลงมาคือ
เป็นผู้ประสานงาน ร้อยละ 55.6 (n=10) และแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 50.0 (n=9) นักวิชาการสาธารณสุข
จากสสจ. ส่วนใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 61.1 (n=11) รองลงมาได้แก่ เป็นผู้ประสานงาน ร้อยละ 55.6
(n=10) และร่วมประชุม ร้อยละ 50.0 (n=9) นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข.
ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 38.9 (n=7) รองลงมาได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมประชุม ร้อยละ
16.7 (n=3) บุคลากรจากอปท. ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 27.8 (n=5) รองลงมาได้แก่ แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 22.2 (n=4) และเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 16.7 (n=3)
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* นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมได้แก่ IHPP/สปสช.
นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ)
สสส. WHO สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก สถาบันการพลศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมครูฝึกสอนว่ายน้ำ
MK สุกี้ Central restaurant อสม. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่
เข้ามาร่วมประชุม ร้อยละ 55.6 (n=10) และแสดงความคิดเห็น ร้อยละ 44.4 (n=8)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ เป็น
ผู้มีคุณสมบัติ /ความเชี่ยวชาญ ตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.8 ส่วนที่เหลือ
ไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากปัญหาที่พบคือ ผู้เข้าร่วมโครงการบางท่านไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เช่น
เป็นผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ตารางที่ 17 บุคคล/หน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมและกิจกรรมที่เข้ามาร่วมเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในโครงการ
ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กิจกรรมที่เข้ามาร่วม
การสุ่มตัวอย่างในประชากร
แผนการสุ่มตัวอย่างในประชากรไทย
กระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนทะเบียนราษฎร์
สสจ.
พัฒนาเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆ
อปท.
พัฒนาเครือข่ายในระดับพื้นที่
การพัฒนาหลักสูตร
สนับสนุนงบประมาณบรรจุงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนไว้ในแผนของ
อบต.
เครือข่าย NCD อื่นๆ เช่น สมาคมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พัฒนาเครือข่ายในระดับนโยบาย
งานเวชกรรมสังคมรพศ./รพท. และนักวิชาการสาธารณสุข
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สำนักพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, สถาบันพระบรมราชชนนี รวมไว้ในหลักสูตรเจ้าพนักงานกู้ชีพ
สำนักประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าบุคคล/หน่วยงานที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มจากที่กำหนดไว้ เพื่อให้โครงการ
ในระยะต่อไปมีประสิทธิผลมากขึ้น มีหลากหลายหน่วยงาน เช่นสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย
สำนักประชาสัมพันธ์กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ อปท. เครือข่าย NCD อื่นๆ เช่น สมาคมโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง สำนักพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, สถาบันพระบรมราชชนนี เป็นต้น
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ส่วนที่ 2 การดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2552
ด้านกระบวนการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ
ด้านเวลา (เฉพาะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรมในโครงการได้ครบและไม่ได้ผลผลิต
ของกิจกรรม/โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสาเหตุที่ทำให้การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก
มีการประชุมเตรียมการและปรับแผนงบประมาณและปรึกษาประสานงานกับพื้นที่จึงต้องเลื่อนระยะเวลาในการ
ลงพื้นที่ออกไปทำให้การดำเนินงานไม่ตรงตามกำหนด นอกจากนี้ยังมีการปรับแผนจากการที่จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยให้ สคร.ดำเนินการในพื้นที่แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุม แต่ สคร.ไม่ได้ดำเนินการ จึงปรับแผน
โดยสำนักฯ สนับสนุนงบให้พื้นที่ดำเนินการผ่านทางสสจ.และโรงพยาบาล อีกเหตุผลหนึ่งคือผู้ดำเนินโครงการมี
ภาระงานในโครงการอื่นๆ และโครงการฉุกเฉินที่เข้ามาทำให้การจัดทำเล่มเพื่อเผยแพร่ล่าช้าออกไป และการ
อนุมัติงบประมาณล่าช้า
ด้านปริมาณ (เฉพาะโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรมในโครงการได้ครบและไม่ได้
ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในโครงการตามที่กำหนดไว้เนื่องจาก
มีการปรับแผนจากการที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ สคร.ดำเนินการในพื้นที่แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันในที่
ประชุม แต่สคร.ไม่ได้ดำเนินการ จึงปรับแผนโดยสำนักฯ สนับสนุนงบให้พื้นที่ดำเนินการผ่านทางสสจ.และ
โรงพยาบาล ปัญหานี้ได้ส่งผลทำให้ไม่ได้ผลผลิตตามที่กำหนดไว้ด้วย
ด้านคุณภาพ การประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ที่ไม่ได้ประเมินผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้
เหตุผลว่า เนื่องจากมีการตอบแบบสอบถามหลังการเข้ารับอบรมในแต่ละรุ่นอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการจ้าง
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยประเมินผลงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ดำเนินโครงการ การสังเกต/จำนวนผู้
ขอเอกสาร มีการตอบแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ลงไปติดตามประเมินผล เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนและมีการปรับงบประมาณไปให้โครงการอื่นจึงไม่สามารถทำการประเมินได้ แต่อย่างไรก็ตามบางโครงการได้มี
การประเมินทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ บางโครงการมีเพียงแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากผู้จัด
ไม่เข้าใจว่าควรใช้เครื่องมืออะไรในการประเมินและไม่มีเวลา
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ส่วนที่ 3 ปัญหา และอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
ตารางที่ 18 ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ ด้านปัจจัยภายใน ในการดำเนินโครงการ (n=18)
ด้านการบริหารจัดการ
นโยบายหน่วยงาน
การจัดเตรียมเสนอโครงการ
การอนุมัติโครงการ
การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
การจัดทำบันทึก/หนังสือ
การเดินทาง (พาหนะ)
เวลา
เครื่องมือ / อุปกรณ์
ด้านวิชาการ
แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้
อื่น ๆ
ด้านบุคลากร
จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการ
ความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ
ด้านงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
จำนวน
ร้อยละ
3
16.7
0
0.0
3
16.7
3
16.7
7
38.9
2
11.1
7
38.9
3
16.7
ปัญหาอุปสรรค
จำนวน
ร้อยละ
4
22.2
8
44.4
2
11.1
ปัญหาอุปสรรค
จำนวน
ร้อยละ
8
44.4
8
44.4
ปัญหาอุปสรรค
จำนวน
ร้อยละ
1
5.6
12
66.1

ปัจจัยเอื้อ
จำนวน
ร้อยละ
5
27.8
0
0.0
4
22.2
3
16.7
4
22.2
2
11.1
1
5.6
2
11.1
ปัจจัยเอื้อ
จำนวน
ร้อยละ
3
16.7
1
5.6
1
5.6
ปัจจัยเอื้อ
จำนวน
ร้อยละ
13
72.2
13
72.2
ปัจจัยเอื้อ
จำนวน
ร้อยละ
17
94.4
11
61.1

ปัจจัยภายในที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบันทึก/หนังสือและเวลามากที่สุด ร้อยละ 38.9 (n=7) รองลงมา
ได้แก่ นโยบายหน่วยงาน การอนุมัติโครงการ การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ร้อยละ
16.7 (n= 3) ด้านวิชาการ พบว่า มีปัญหาอุปสรรค ในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ร้อยละ
44.4 (n= 8) รองลงมาได้แก่แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ ร้อยละ 22.2 (n= 4) ด้านบุคลากรพบว่า
จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการและความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ ในระดับที่เท่ากัน คือร้อยละ44.4 (n= 8)
และในด้านงบประมาณ พบว่ามีปัญหาในการเบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 66.1 (n= 12) ในขณะที่ การจัดเตรียม
เสนอโครงการ ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ
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ส่วนปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ เรื่องนโยบายหน่วยงาน
มากที่สุด ร้อยละ 27.8(n=5) รองลงมาคือ การอนุมัติโครงการ การจัดทำบันทึก/หนังสือ ร้อยละ22.2 (n= 4)
ด้านวิชาการได้แก่แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ ร้อยละ 16.7 (n= 3) เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าถึง
แหล่งความรู้และอื่น ๆ เท่ากัน ร้อยละ 5.6 (n= 4) ด้านบุคลากร พบว่า ความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ
และ จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการ เท่ากัน ร้อยละ72.2 (n= 13) และในด้านงบประมาณพบว่า ด้านงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรมากที่สุดร้อยละ94.4 (n= 17) รองลงมาคือการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ61.1 (n= 11)
ในขณะเดียวกันปัจจัยภายในที่เป็นทั้งปัญหาอุปสรรคและปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินโครงการ ในด้าน
บริหารจัดการ ได้แก่ การจัดทำบันทึก/หนังสือ นโยบายหน่วยงาน การอนุมัติโครงการและการประสานงาน/
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ
ตารางที่ 19 ข้อมูลปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ ด้านปัจจัยภายใน ในการดำเนินโครงการ
ด้านบริหารจัดการ
ด้านนโยบายหน่วยงาน

ปัญหา อุปสรรค
ความสม่ำเสมอของระบบงบประมาณ
ความสอดคล้องของแผนงานโครงการ
และแผนงบประมาณ นโยบายหน่วย
งาน ระเบียบข้อบังคับเข้มงวดไม่ยืด
หยุ่น

ด้านการอนุมัติโครงการ

การอนุมัติโครงการล่าช้า การปรับ
ลดงบประมาณ

ด้านการประสานงาน/ความร่วม การสนั บ สนุ น งบประมาณระหว่ า ง
มือระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมควบคุมโรคและ สสจ. และขั้นตอน
ยุ่งยากมาก
ด้านการจัดทำบันทึก/หนังสือ
ไม่มีมาตรฐานการทำหนังสือราชการ
ที่ ชั ด เจนหรื อ มี ม าตรฐานที่ ซั บ ซ้ อ น
ทำให้หนังสือราชการมีการแก้ไขบ่อย
แก้ ไ ขซ้ ำ หลายครั้ งในบางครั้ ง ตรวจ
ตามรูปแบบราชการอย่างเข้มงวดทุก
ตั ว อั ก ษรและเจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะคนมี
มาตรฐานการตรวจหนังสือที่แตกต่าง
กั น มาก หนั ง สื อ ผ่ า นยากแก้ บ่ อ ย
หนังสือบางเรื่องจัดทำล่วงหน้าเป็น
เดือนแต่เนื่องจากแก้บ่อยจนต้องเป็น
หนังสือด่วนมาก
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ปัจจัยเอื้อ
ผู้ บ ริ ห ารให้ ก ารสนั บ สนุ นโครงการ
ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่น บาง
โครงการสามารถดำเนินการได้เลย
โดยขออนุ มั ติ โ ครงการแยกออกมา
จากชุ ดใหญ่ ข องสำนั ก และใช้ ร ะยะ
เวลาเตรียมการสั้น
การสนับสนุนของผู้บริหาร โครงการ
ได้รับการอนุมัติตามเสนอ และสามารถ
แยกขออนุมัติเป็นโครงการเดี่ยว
ความพร้อมของเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์,
หนังสือสั่งการ ช่วยให้การดำเนินงาน
ราบรื่น รวมถึงสัมพันธภาพส่วนตัว
ความสะดวก ผู้แก้ไขควรจำประเด็น
ให้แม่นยำจะช่วยให้หนังสือราชการ
ผ่านไปตามลำดับ

ด้านบริหารจัดการ
ด้านการเดินทาง (พาหนะ)

ปัญหา อุปสรรค
ความไม่พอเพียงของยานพาหนะและ
ที่ตั้งสำนักงานอยู่ไกลจากส่วนกลาง
ใช้เวลามาก
อนุมัติโครงการล่าช้าทำให้งานต้องเร่ง
ด้านเวลา
ทำเพราะมี เ วลาจำกั ด ทำให้ มี เ วลา
เตรียมงานน้อยไป ส่งผลถึงระยะเวลา
ในการดำเนิ น งานที่ น้ อ ยไปสำหรั บ
เขียนเอกสารวิชาการ และวันว่างของ
ผู้ บ ริ ห ารไม่ ต รงกั น ทำให้ ก ำหนดวั น
ประชุมยาก
ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอินเต
อร์เน็ตความเร็วต่ำ เข้าถึงข้อมูลไม่ได้
ในบางครั้ง รวมทั้งสถานที่คับแคบ
ด้านวิชาการ
ปัญหา อุปสรรค
แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้
มีแหล่งความรู้น้อยทำให้ต้องค้นคว้า
ด้านวิชาการ
สถานศึกษาภายนอก และสถานที่ไม่
เหมาะกับการค้นคว้า รวมทั้งปัญหา
ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเข้าถึง คอมพิ ว เตอร์ ส มรรถนะต่ ำ รวมทั้ ง
แหล่งความรู้
อินเตอร์เน็ตมีปัญหา หลุดบ่อย และ
ไม่มีประสิทธิภาพ
อื่น ๆ
วารสารต่างประเทศต้องจ่ายเงินจึง
เข้าถึงได้ยาก ไม่มีที่ปรึกษาวิชาการที่
เหมาะสม หนังสือบางเล่มต้องหาเอง
ไม่มีในหน่วยงาน
ด้านบุคลาการ
ปัญหา อุปสรรค
จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการ
ไม่เพียงพอ น่าจะมี 3-4 คนสำหรับ
บางโครงการ
ความเชี่ยวชาญของหัวหน้าโครงการ ยังขาดองค์ความรู้ด้านการประเมินผล
และผู้ร่วมจัดทำโครงการ
การประเมินการดำเนินงานในชุมชน
หรือบางท่านมีความเชี่ยวชาญไม่มาก
ต้ อ งการหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ด้ า น
วิชาการ
ด้านงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค
งบประมาณได้รับการจัดสรร
ไม่เพียงพอนั้นเกิดจากการมีนโยบาย
สั่ ง การจากผู้ บ ริ ห ารในช่ ว งกลาง
ปีงบประมาณ

ปัจจัยเอื้อ
งบประมาณในการเดินทางเพียงพอ
การพยายามทำตามแผนให้มากที่สุด
ถือ เป็นปัจจัยเอื้ อให้ท ำงานตรงตาม
ระยะเวลา

การทำงานนอกเวลาที่ บ้ า น และ
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน
ปัจจัยเอื้อ
การมีแหล่งสืบค้นข้อมูลวิชาการ

การมีแอร์การ์ดไว้บริการ
ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

ปัจจัยเอื้อ
มีความเพียงพอ คือมีจำนวนตั้งแต่
1-5 คน

เพียงพอ

ปัจจัยเอื้อ
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ด้านงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา อุปสรรค
ปัจจัยเอื้อ
การขาดความชำนาญในระเบียบพัสดุ มีความสะดวกและความคล่องตัวใน
ที่ เ ข้ าใจและสามารถสนั บ สนุ น งาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ความล่าช้าโดยระบบเอกสารและการ
ตรวจสอบ ขั้นตอนมากเกินไปทำให้
นั ก วิ ช าการต้ อ งทำเอกสารการเงิ น
เองจึ ง เสี ย เวลามาก และบาง
โครงการต้องประสานกับส่วนภูมิภาค
จึ ง มี ปั ญ หาในการโอนเงิ น ในการ
ดำเนินงานบางส่วน

ตารางที่ 20 ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ ด้านปัจจัยภายนอก ในการดำเนินโครงการ
ปัจจัยภายนอก
นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
การเมือง
เศรษฐกิจ
การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก
งบประมาณ
การเดินทาง (พาหนะ)
เวลา
อื่น ๆ

ปัญหาอุปสรรค
จำนวน ร้อยละ
3
16.7
3
16.7
0
0.0
5
27.8
4
22.2
2
11.1
3
16.7
1
5.6

ปัจจัยเอื้อ
จำนวน ร้อยละ
2
11.1
1
5.6
1
5.6
4
22.2
2
11.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0

ปัจจัยภายนอกที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อดำเนินโครงการ พบว่าเป็นการประสานงาน/ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอกมากที่สุด ร้อยละ27.8 (n= 5) รองลงมา ในเรื่องงบประมาณ ร้อยละ 22.2 (n= 4)
นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/หน่วยงานและการเมือง เวลา เท่ากัน ร้อยละ16.7 (n= 3) ในขณะที่เรื่อง
เศรษฐกิจไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรค
ส่วนปัจจัยภายนอกที่ปัจจัยเอื้อ ต่อการดำเนินงานโครงการ พบว่า การประสานงาน/ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก มากที่สุด ร้อยละ22.2 (n= 4) รองลงมา ในเรื่องงบประมาณนโยบายรัฐบาล/
กระทรวง/กรม/หน่วยงาน ร้อยละ11.1 (n= 2) ในขณะที่เรื่องการเดินทาง (พาหนะ) เวลา และปัจจัยอื่นๆ ไม่ได้
เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ
จากข้อมูล พบว่า การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก เป็นปัจจัยภายนอกที่เป็น
ทั้งปัญหาอุปสรรคมากที่สุดและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานมากที่สุดโครงการเช่นกัน
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ตารางที่ 21 ข้อมูลปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ ด้านปัจจัยภายนอก ในการดำเนินโครงการ
ปัจจัยภายนอก
ปัญหา อุปสรรค
นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/ การต้ อ งปลี ก ตั ว ไปทำนโยบายที่ เ ร่ ง รั ด ของ
หน่วยงาน
กระทรวงก่ อ นและนโยบายบางครั้ ง มี ผ ลต่ อ
สคร. บางพื้นที่ไม่ตั้งงบไว้ตอนต้นปีงบประมาณ
บางครั้งทำให้โครงการถูกตัดไป
การเมือง
การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย บางโครงการที่ทำกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงมหาดไทย
ทำให้การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภั ย ทางถนนไม่ เ ป็ น ไปตามแผน
การมีม๊อบในวันจัดกิจกรรมทำให้ รมช.ซึ่งเป็น
ประธานเปิ ด งานติ ด ม๊ อ บเดิ น ทางมาร่ ว มงาน
ล่าช้า
เศรษฐกิจ
การประสานงาน/ความร่วมมือ การเข้ า ถึ ง รายชื่ อ จากระบบทะเบี ย นราษฎร์
ระหว่างหน่วยงานภายนอก
เพื่ อ จั ด ทำแผนสุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ เ วลามาก และ
เนื่องจาก focal point ด้านอุบัติเหตุทางถนน
มีหลายหน่วย ทำให้บางครั้งกระทรวงไม่รู้จะ
มอบไปหน่วยงานใด

งบประมาณ

การเดินทาง (พาหนะ)
เวลา
อื่น ๆ

ปัจจัยเอื้อ
การสนับสนุนนโยบายจาก
ผู้บริหาร
ผู้บริหารให้ความสนใจ

การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ
การมี นโยบายแบบบู ร ณาการ
บางโครงการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เด็ ก หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ จึ งให้
ความสนใจ เจ้าหน้าที่ของสสจ.
และรพ.มีความเข้าใจ สามารถ
ประสานงาน/ดำเนินการในพื้นที่
ได้เป็นอย่างดี และมีความร่วม
มื อ กั น ดำเนิ น การในเครื อ ข่ า ย
สคร. สสจ. สอ. และอปท.

การเน้นการเตรียมการก่อนการจัดสัมนาภายใน การได้รับงบประมาณที่พอเพียง
ปี 53 ทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงบ และได้ตามกำหนด
ประมาณ มี บ างรายการไม่ ส ามารถใช้ ง บได้
เช่น จัดทำป้ายรณรงค์ ป้ายเตือน งบประมาณ
ในการดำเนิ น การแก้ ปั ญ หาควรเป็ น งบกลาง
แต่ปัจจุบันใช้งบของแต่ละหน่วยงานเอง ทำให้
ถูกตัดเพราะไม่ใช่ภารกิจหลัก
ไม่สามารถใช้รถไปหาที่ปรึกษาได้ และบางพื้นที่
ไกลเดินทางด้วยเครื่องบินต้องต่อด้วยรถยนต์
เวลากระชั้นชิดเนื่องจากต้องประเมินผลก่อน
และหลั ง การดำเนิ นโครงการ และการเดิ น
ทางในบางพื้นที่ใช้เวลานาน
สถานที่ในการจัดงาน/จัดประชุม ไม่เหมาะสม
กับงานวิชาการ

65

ปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงาน
ด้านนโยบาย
1. เป็นนโยบายระดับชาติ/กระทรวงฯ
2. ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและผู้บริหารในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของปัญหาและ
ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน เพียงพอและต่อเนื่อง
ด้านการประสานงาน
1. หน่วยงานทุกระดับ สคร. สสจ และบุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือช่วยประสานงานและร่วม
ดำเนินการในพื้นที่ทำให้การดำเนินงานเสร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
2. ความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักโรคไม่ติดต่อ และผู้ร่วมดำเนินโครงการตั้งใจร่วมมือกันทำงาน
3. บุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งทำให้การ ดำเนินการในพื้นที่ทำให้การดำเนินงานเสร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย
ด้านเครือข่าย
1. ความร่วมมือในการดำเนินการอบรมทางเครือข่าย ในการอบรม การดำเนินการและร่วมแสดง
ความคิดเห็น
2. สนับสนุนด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความพร้อมและความเชี่ยวชาญ
3. มีความพร้อมในการเตรียมดำเนินการจัดอบรม
4. มีเครือข่ายสคร.1-12 (งาน NCD)ที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการดำเนินงาน
5. เครือข่ายร่วมดำเนินการและร่วมแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ
6. ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมโครงการ และเป็นที่ปรึกษา
ด้านอื่น ๆ
1. มีหัวหน้าและที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญ และคณะทำงานเข้มแข็ง
2. การวางแผนการที่ดีของผู้รับผิดชอบโครงการ
3. การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสำนักโรคไม่ติดต่อ
4. ความร่วมมือของบุคลากรในกรมควบคุมโรค
5. การดำเนินได้ตามระยะเวลา เป้าหมายจำนวนตามที่ได้กำหนดได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ
6. ผลการดำเนินงานสามารถนำไปใช้ได้ต่อไป
บทเรียน/ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ
ด้านนโยบาย
1. ก่อนเสนอของบประมาณ ควรทำข้อตกลงกับสคร.เพื่อของบประมาณสนับสนุนก่อน เพื่อสร้างความ
ร่วมมือและเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
2. การดำเนินงานต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ด้านการปฏิบัติงาน
1. การกำหนดกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน
2. ควรปรับปรุงการเขียนคุณลักษณะการจัดจ้างงานวิชาการโดยมีกรอบแนวคิดให้ชัดเจน
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3. ควรเข้าร่วมดำเนินงานพร้อมกับผู้รับจ้างพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อให้ได้ผล
ตรงกับวัตถุประสงค์
4. ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ (แบบสอบถาม) จากผู้เชี่ยวชาญ
5. การจัดงานรณรงค์จะต้องมีผู้ร่วมดำเนินการมากกว่านี้ (เดิม 2 คน) และต้องจัดสรรแบ่งราย
ละเอียด เช่น เรื่อง ชนิดและอุปกรณ์ในการใส่อาหารเบรก อาหารกลางวัน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกเรื่อง
นอกจากเรื่องงานวิชาการ
ด้านวิชาการ
1. ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการทำให้โครงการมีคุณภาพและใช้เวลาดำเนินการน้อยลง
2. ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ คือ คู่มือ แนวปฏิบัติ หลักสูตร รูปแบบ
3. ได้เห็นความสำคัญของการทำคู่มือ แนวทาง หลักสูตร
ด้านเครือข่าย
1. ได้เรียนรู้งานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่และเห็นการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวม
2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายต้องคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของเครือข่ายและเกิดประโยชน์ใน
การดำเนินงานไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้าร่วมพัฒนาร่างเครื่องมือ ทำให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์มากขึ้น
4. พัฒนาช่องว่างของเครือข่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานลดเสี่ยงลดโรคเช่นเครื่องมือที่จำเป็นและสมรรถนะ
ในการดำเนินงาน
5. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเข้าใจขั้นตอนในการประสานงานเพิ่มมากขึ้น
6. ได้เครือข่ายในการทำงานจากทบวงฯ/อปท. เพิ่มขึ้น
7. ได้มีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานและระดับบุคคล
ด้านข้อมูล
1. การทำงานที่ต้องใช้ข้อมูลการบาดเจ็บ/ตาย เพื่อติดตามประเมินผลการทำงานของรัฐบาลนั้น หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบควรจะมีข้อมูลอยู่ในมือ หรือเป็นเจ้าของระบบข้อมูลที่สามารถตอบตัวชี้วัดการเจ็บตายได้ เพื่อความ
รวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์
2. ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเป็นตัวยืนยันถึงปัญหา
3. ผู้จัดทำมีความเชี่ยวชาญและศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
ด้านอื่น ๆ
1. ได้แนวคิดการพัฒนาตนเอง
2. เข้าใจงาน NCD และประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกดูหมิ่นจากนักวิชาการ.สคร.
3. เกิดความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารเพิ่มขึ้น เป็นเชิงประจักษ์
4. สิ่งเร้าจากภายนอกบางอย่างม็อบที่กทม. ก่อให้เกิดผลอย่างมากต่อการจัดงาน การประสานงาน
ทุกๆเรื่อง ซึ่งอาจขยับการจัดงานในปีต่อๆไปให้เป็นช่วงอื่น

67

กลุ่มที่ 3 ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ร่วมพัฒนาและผู้รับผลิตจากโครงการ
ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การร่วมกิจกรรมสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักโรคไม่ติดต่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จากการส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 284 ชุด ได้รับกลับคืน จำนวน 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ 49.3
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งจากหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
และสถานบริการทางสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสถานีอนามัย (สอ.)
ตารางที่ 22 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากหน่วยงานภายนอก
ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
สถานบริการสาธารณสุข
รวม
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
อื่นๆ เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายแพทย์ หัวหน้าสถานีอนามัย
missing
รวม
ระยะเวลาการทำงาน ระยะเวลา 0-4 ปี
เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น ระยะเวลา 5-9 ปี
ควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระยะเวลา 10-14 ปี
เรื้อรัง
ระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป
missing
รวม
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จำนวน
ที่ส่ง
(n)
24
72
180
276

จำนวนที่
ตอบกลับ
(n)
20
34
82
136
68
58
6
4
136
63
39
9
14
11
136

ร้อยละที่
ตอบกลับ
83.3
47.2
45.6
49.3
50.0
42.6
4.4
2.9
100.0
46.3
28.7
6.6
10.3
8.1
100.0

จากตารางที่ 22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจาก สคร. มีร้อยละการตอบกลับแบบสอบถามมากที่สุด คือ
ร้อยละ 83.3 (จำนวนที่ส่ง 24 ชุด จำนวนตอบกลับ 20 ชุด) รองลงมาได้แก่ สสจ. ร้อยละ 47.2 (จำนวนที่ส่ง
72 ชุด จำนวนตอบกลับ 34 ชุด) และสถานบริการมีการตอบกลับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 (จำนวนที่ส่ง
180 ชุด จำนวนตอบกลับ 82 ชุด)
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 50.0 (n=68) รองลงมา
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 42.6 (n=58) และตำแหน่งอื่น ๆ ร้อยละ 4.4 (n=6)
ระยะเวลาในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระยะ
เวลาอยู่ระหว่าง 0-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.3 (n=63) รองลงมาได้แก่ ระยะเวลา 5-9 ปี ร้อยละ 28.7 (n=39)
และระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10.3 (n=14)

ส่วนที่ 2 การร่วมกิจกรรมสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
การเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 79.4 ไม่เข้าร่วม 18 คน คิดเป็นร้อยละ
13.2 ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมและมีส่วนร่วมกับสำนักโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ 2552
การมีส่วนร่วม

เข้าร่วมประชุม/ ให้ข้อมูล/
คณะทำงาน /
วิทยากร/
เข้ารับการอบรม/ ร่วมแลกเปลี่ยน คณะกรรมการ/
ที่ปรึกษา/
นำเสนอผลงาน
เรียนรู้
ประสานงานพื้นที/่ รับจ้างเหมา
ร่วมดำเนินการ
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร/หน่ ว ย
129
39
81
37
งานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
94.9
28.7
59.6
27.2
โรคไม่ติดต่อ
104
45
59
18
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
76.5
33.1
43.4
13.2
ร่วมพัฒนางานวิชาการ (เครื่อง
32
23
45
124
มือ/คู่มือ/แนวทาง/พัฒนารูปแบบ/
23.5
16.9
33.1
91.2
ระบบ)
ศึกษาวิจัย
16
21
33
9
11.8
15.4
24.3
6.6
รณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
64
39
132
32
47.1
28.7
97.1
23.5
ประเมินผลเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
52
40
87
20
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
38.2
29.4
64.0
14.7
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จากตาราง พบว่า เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/หน่วยงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อ และเรื่องเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วม
ประชุม/เข้ารับการอบรม/นำเสนอผลงาน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.9 (n=129) และร้อยละ 76.5 (n=104)
ตามลำดับ
เรื่องของการร่วมพัฒนางานวิชาการ (เครื่องมือ/คู่มือ/แนวทาง/พัฒนารูปแบบ/ระบบ) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/รับจ้างเหมา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.2 (n=124)
ส่วนเรื่องการศึกษาวิจัย การรณรงค์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการประเมินผลเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเป็นคณะทำงาน/ คณะกรรมการ/
ประสานงานพื้นที่/ร่วมดำเนินการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.3 (n=33) ร้อยละ 97.1 (n=132) และ ร้อยละ
64.0 (n=87) ตามลำดับ
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเป็นผู้นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ Best
practice การร่วมกิจกรรมโดยเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการ การประสานงานภายในพื้นที่ในเรื่อง BRFSS
การคัดกรอง การเป็นผู้ให้ข้อมูลร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเป็นวิทยากรทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเป็น
ผู้ร่วมดำเนินการ โดยการคัดกรอง เก็บข้อมูล BRFSS และเป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่และ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการคัดกรองและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
เป็นผู้ใช้คู่มือ การเป็นนักวิจัยหลักและเป็นผู้รับผิดชอบการประเมิน		
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรม ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หัวข้อ/กิจกรรม
1. การติดต่อ
ประสานงาน

2. การต้อนรับ
ความเอาใจใส่
การอำนวยความ
สะดวก
3. ข้อมูล/เนื้อหา
ทางวิชาการ/
องค์ความรู้
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มาก
ปาน
น้อย
รวม
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ค่า
ระดับ
กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน เฉลี่ย
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
สคร.
0
2
7
6
1
16
3.38 ปานกลาง
สสจ.
1
0
12
16
0
29
3.48 ปานกลาง
สถานบริการทาง
2
8
30
16
3
59
3.17 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
3
10
49
38
4
104 3.29 ปานกลาง
สคร.
0
2
10
3
1
16
3.19 ปานกลาง
สสจ.
1
0
15
13
0
29
3.38 ปานกลาง
สถานบริการทาง
1
5
27
23
3
59
3.37 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
2
7
52
39
4
104 3.35 ปานกลาง
สคร.
0
2
6
7
1
16
3.44 ปานกลาง
สสจ.
0
2
14
13
0
29
3.38 ปานกลาง
สถานบริการทาง
3
5
22
25
4
59
3.37 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
3
9
42
45
5
104 3.38 ปานกลาง

มาก
ปาน
น้อย
รวม
มาก
น้อย
ค่า
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ระดับ
หัวข้อ/กิจกรรม
กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน เฉลี่ย
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
(n)
สคร.
0
2
7
6
1
16
3.38 ปานกลาง
4.เอกสาร
ประกอบการ
สสจ.
1
3
16
7
0
27
3.07 ปานกลาง
ทำกิจกรรม
สถานบริการทาง
2
8
27
18
4
59
3.24 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
3
13
50
31
5
102 3.22 ปานกลาง
สคร.
1
0
6
8
1
16
3.50
มาก
5.การให้เกียรติ
และรับฟังความ สสจ.
0
2
13
14
0
29
3.41 ปานกลาง
คิดเห็น
สถานบริการทาง
0
6
24
22
6
58
3.48 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
1
8
43
44
7
103 3.47 ปานกลาง
สคร.
0
2
11
2
1
16
3.13 ปานกลาง
6.รูปแบบ
กิจกรรม/
สสจ.
0
4
16
9
0
29
3.17 ปานกลาง
โครงการ
สถานบริการทาง
1
4
31
16
5
57
3.35 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
1
10
58
27
6
102 3.26 ปานกลาง
7. ความเชี่ยวชาญ สคร.
1
2
4
8
1
16
3.38 ปานกลาง
ด้านวิชาการ
สสจ.
0
3
8
18
0
29
3.52
มาก
สถานบริการทาง
0
3
23
24
7
57
3.61
มาก
สาธารณสุข
รวม
1
8
35
50
8
102 3.55
มาก
0
5
7
3
1
16
3.00 ปานกลาง
8. มีความพร้อม สคร.
และการเตรียมการ สสจ.
0
4
9
16
0
29
3.41 ปานกลาง
ที่ดี
สถานบริการทาง
0
6
23
23
5
57
3.47 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
0
15
39
42
6
102 3.38 ปานกลาง
9. การติดตามงาน สคร.
0
6
7
2
1
16
2.88 ปานกลาง
สสจ.
1
5
16
7
0
29
3.00 ปานกลาง
สถานบริ ก ารทาง 0
8
24
21
4
57
3.37 ปานกลาง
สาธารณสุข
รวม
1
19
47
30
5
102 3.19 ปานกลาง

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกเรื่อง
อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นเรื่อง ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.55) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างจากสสจ.และสถานบริการทางสาธารณสุข มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52 และ 3.61 ตามลำดับ) เช่นกันยกเว้นกลุ่มตัวอย่างจากสคร.ที่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.38)
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นอกจากนี้ในเรื่อง การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น ถึงแม้โดยรวม กลุ่มตัวอย่างจะมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.47) แต่เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างจากสคร. มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ส่วนกลุ่มตัวอย่างจากสสจ. และสถานบริการทางสาธารณสุข แม้ค่าเฉลี่ย
จะอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.41 และ 3.48 ตามลำดับ) แต่เป็นความพึงพอใจระดับปานกลางที่
ค่อนข้างมาก
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเรื่องของการติดตามงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย =
3.19) ซึ่งเมื่อแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างแล้ว พบว่าทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (สคร.
ค่าเฉลี่ย = 2.88 สสจ. ค่าเฉลี่ย = 3.00 และสถานบริการทางสาธารณสุข ค่าเฉลี่ย = 3.37) ซึ่งถือว่าเป็น
ความพึงพอใจในระดับปานกลางที่ค่อนมาทางน้อย
ข้อเสนอแนะในเรื่องการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ
1. วิทยากรที่บรรยาย ดี มีความสามารถ น่าสนใจ น่าติดตาม เลือกวิทยากรได้เหมาะสม
2. ควรจัดเวลาบรรยายให้เพียงพอ โอกาสที่เจ้าหน้าที่จะได้รับความรู้มีไม่มากนัก
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน
ด้านการประสานงาน/การดำเนินงาน
1. การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เหมือนขาดการเตรียมการ แนวทางการดำเนินงาน
ล่าช้ารวมถึงความชัดเจนในการดำเนินงาน ทำให้การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินโครงการไม่ชัดเจน กิจกรรมที่จะให้
พื้นที่ดำเนินการควรประสานแต่เนิ่นๆ บางแห่งไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม
2. การประชุม/อบรมขอเข้ารับการประชุมเพิ่มเติม ถูกปฏิเสธว่าเต็มแต่ถึงวันประชุมจริงๆผู้เข้าร่วม
ประชุมน้อยมาก น่าจะพิจารณารับไว้ก่อน
3. มีการเตรียมการน้อย หนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม / ประชุมเชิงวิชาการกระชันชิด ทำให้ผู้
เข้ารับการอบรมเข้าร่วมน้อย
4. สำนักโรคไม่ติดต่อติดต่อกับจังหวัดน้อยมาก
5. เครือข่าย รพศ. ยังขาดการมีส่วนร่วมกันกับ สสจ. โครงการส่วนใหญ่ จะประเมินคุณภาพโรคติดต่อ
มากกว่า ซึงมองเห็นชัดเจนและโรคไม่ติดต่อถูกลืม ต้องคิดเองทำเองหรือได้รับสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งน่า
จะมีระบบมาตรฐานมากกว่า
6. การดำเนินงานไม่ชัดเจน เช่น กำหนดกติกาไว้ แต่ไม่สามารถทำตามกติกาที่ตั้งไว้ระบบรายงานมาก
จนสับสน
ด้านองค์ความรู้/สื่อ
1. ควรมีแนวทางในการดำเนินงานถึงพฤติกรรมอย่างชัดเจน
2. สื่อ/แผ่นพับได้รับการสนับสนุนน้อย

72

ตารางที่ 25 ลำดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักโรคไม่ติดต่อในปีงบประมาณ
		 พ.ศ. 2552
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม (สคร.)
มีความพร้อมและการเตรียมการที่ดี
การติดต่อประสานงาน
ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก
การติดตามงาน
เอกสารประกอบการทำกิจกรรม
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม (สสจ.)
เอกสารประกอบการทำกิจกรรม
ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ
การติดต่อประสานงาน
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก
มีความพร้อมและการเตรียมการที่ดี
การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
การติดตามงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม (สถานบริการ)
การติดต่อประสานงาน
ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้
เอกสารประกอบการทำกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ
การติดตามงาน
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
มีความพร้อมและการเตรียมการที่ดี
การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรม (ภาพรวม)
การติดต่อประสานงาน
ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้
เอกสารประกอบการทำกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม/โครงการ
มีความพร้อมและการเตรียมการที่ดี
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
การติดตามงาน
การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น
การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก

ค่าเฉลี่ย
2.87
3.53
4.08
4.50
4.77
5.69
5.87
6.14
6.14
ค่าเฉลี่ย
3.56
4.00
5.00
5.05
5.06
5.28
5.28
5.50
5.78
ค่าเฉลี่ย
3.33
4.27
4.40
4.50
4.65
5.4
5.73
5.83
6.00
ค่าเฉลี่ย
3.82
4.16
4.52
4.63
5.00
5.19
5.25
5.72
5.79

จำนวน
15
15
13
14
13
13
15
14
14
จำนวน
19
18
19
19
18
18
18
18
18
จำนวน
39
37
38
38
37
37
37
36
38
จำนวน
73
68
71
71
70
68
69
67
71

(n)

(n)

(n)

(n)
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ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ ของกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่
ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่า ในกลุ่มสคร. มีปัญหาในเรื่องการมีความพร้อมและการเตรียมการที่ดี
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.87 n=15) ส่วนเรื่องที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ เอกสารประกอบการทำกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย
6.14 n=14) ส่วนในสสจ. กลับพบว่า เรื่องที่มีปัญหามากที่สุดคือเอกสารการประกอบกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.56
n=19) ส่วนเรื่องที่มีปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ การติดตามงาน (ค่าเฉลี่ย 5.78 n=18) และในสถานบริการทาง
สาธารณสุข เรื่องที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การติดต่อประสานงาน (ค่าเฉลี่ย 3.33 n=39) แต่เรื่องที่มีปัญหาน้อย
ที่สุดคือ การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 6.00 n=38)
ในภาพรวม พบว่า การติดต่อประสานงาน เป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อมูล/
เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้ (ค่าเฉลี่ย 3.82 n=73) ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดได้แก่ การต้อนรับ ความ
เอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 5.79 n=71)
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. ควรประสานงานล่วงหน้าให้นานหน่อย โดยเฉพาะเรื่องที่สคร.จะต้องประสานพื้นที่ต่อไป
2. ควรมีการประชุม/ติดต่อประสานงานแผนงานร่วมกันระหว่างสำนักโรคไม่ติดต่อและกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ของทุกสคร.ในช่วงก่อนเริ่มงานของแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้สคร.วางแผนไม่ให้ซ้ำซ้อนทั้งในเรื่องเนื้อหากิจกรรม
และการจัดเวลา
3. การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงาน ควรได้รับการส่งเสริม และมีความต่อเนื่อง
4. การติดต่อประสานงานหากมีการประชุมสำนักควรประสานตรงกับจังหวัดเลยไม่ต้องผ่าน สคร.
ทำให้ล่าช้าแต่ถ้าหากต้องการแจ้งให้ สคร. ทราบก็เพียงแต่เจ้งให้รับทราบ
5. เป็นบางการประชุม/อบรม ที่คิดว่าวิชาการน้อยเกินไป โดยส่วนรวมแล้วก็ดี
6. การจัดการอบรม/ประชุมไม่ควรจัดนอกสถานที่ต่างจังหวัดที่ไกลเกินไปเปลืองงบประมาณค่าอาหาร/
ที่ พั ก /ยานพาหนะ ควรจั ดใกล้ บ้ า นและเน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายให้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มประชุ ม /อบรมร่ ว มกิ จ กรรมให้
ครอบคลุม 100%
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ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
ตารางที่ 26 สิ่งส่งเสริม/สนับสนุนที่ ได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และการนำไปใช้ประโยชน์

สิ่งสนับสนุน

กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับ

นำไป
ใช้ได้

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

สคร.
16
แนวทางการดำเนิน
(n=20)
80.0
งานป้องกันควบคุม
สสจ.
19
โรคไม่ติดต่อโดย
(n=34)
55.9
ยึดพื้นที่เป้าหมาย
สถานบริการ
20
เป็นฐาน
ทางสาธารณสุข 24.4
(n=82)
รวม
55
(n=120)
40.4
คู่มือประเมินการ
สคร.
20
(n=20)
100.0
ดำเนินงานป้องกัน
สสจ.
14
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(n=34)
41.2
โดยยึดพื้นที่เป้าหมาย สถานบริการ
8
เป็นฐาน
ทางสาธารณสุข 9.8
(n=82)
รวม
42
(n=120)
30.9
สคร.
19
ความรู้ ข้อมูล
(n=20)
95.0
ข่าวสาร ประเด็น
สสจ.
22
สารในการรณรงค์
(n=34)
64.7
สื่อสารเพื่อป้องกัน
สถานบริการ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ ทางสาธารณสุข 31
37.8
(n=82)
รวม
72
(n=120)
52.9
สคร.
9
องค์ความรู้เพื่อ
(n=20)
45.0
การปรับเปลี่ยน
สสจ.
6
พฤติกรรมในการ
(n=34)
17.6
ป้องกันควบคุมโรค
สถานบริการ
7
ไม่ติดต่อ
ทางสาธารณสุข 8.5
(n=82)
รวม
22
(n=120)
16.2

14
87.5
18
94.7
19
95.0
51
92.7
19
95.0
12
85.7
7
87.5
38
90.5
17
89.5
22
100.0
29
93.5
68
94.4
9
100.0
6
100.0
6
85.7
21
95.5

การนำไปใช้
วางแผน/
การ พัฒนา ติดการ
ตาม
กำหนด บริหาร ดำเนิ
องค์
น
นโยบาย/ จัดการ การ ความรู้ ประเมิน
ผล
มาตรการ
จำนวน
ร้อยละ

9
64.3
7
38.9
13
68.4
29
56.9
7
36.8
5
41.7
5
71.4
17
44.7
2
11.8
6
27.3
9
31.0
17
25.0
3
33.3
3
50.0
1
16.7
7
33.3

จำนวน
ร้อยละ

7
50.0
10
55.6
4
21.1
21
41.2
7
36.8
6
50.0
4
57.1
17
44.7
4
23.5
7
31.8
10
34.5
21
30.9
4
44.4
2
33.3
3
50.0
9
42.9

จำนวน
ร้อยละ

10
71.4
13
72.2
10
52.6
33
64.7
7
36.8
7
58.3
6
85.7
20
52.6
15
88.2
19
86.4
21
72.4
55
80.9
5
55.6
3
50.0
5
83.3
13
61.9

จำนวน
ร้อยละ

12
85.7
13
72.2
16
84.2
41
80.4
12
63.2
4
33.3
5
71.4
21
55.3
4
23.5
8
36.4
23
79.3
35
51.5
9
100.0
5
83.3
5
83.3
19
90.5

จำนวน
ร้อยละ

9
64.3
5
27.8
6
31.6
20
39.2
12
63.2
6
50.0
3
42.9
21
55.3
3
17.6
6
27.3
8
27.6
17
25.0
3
33.3
2
33.3
3
50.0
8
38.1
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สิ่งสนับสนุน

ต้นแบบสื่อสาร
ความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันควบคุม
เบาหวานในชุมชน

แนวทางการปฏิบัติ
งานโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บสำหรับ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
ผลสำรวจศักยภาพ
การป้องกันและดูแล
โรคไม่ติดต่อ:
สถานการณ์
นโยบาย เครือข่าย
และความร่วมมือ
ข้อมูล/หลักสูตร
สนับสนุนการ
ป้องกันจมน้ำในเด็ก

ข้อมูลสำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ
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กลุ่มตัวอย่าง

สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)

ได้รับ

นำไป
ใช้ได้

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

14
70.0
17
50.0
10
12.2
41
30.1
17
85.0
21
61.8
34
41.5
72
52.9
6
30.0
3
8.8
6
7.3
15
11.0
17
85.0
14
41.2
7
8.5
38
27.9
18
90.0
24
70.6
12
14.6
54
39.7

14
100.0
15
88.2
10
100.0
39
95.1
17
100.0
19
90.5
33
97.1
69
95.8
6
100.0
3
100.0
6
100.0
15
100.0
14
82.4
12
85.7
6
85.7
32
84.2
17
94.4
22
91.7
11
91.7
50
92.6

การนำไปใช้
วางแผน/
การ พัฒนา ติดการ
ตาม
กำหนด บริหาร ดำเนิ
องค์
น
นโยบาย/ จัดการ การ ความรู้ ประเมิน
ผล
มาตรการ
จำนวน
ร้อยละ

4
28.6
3
20.0
5
50.0
12
30.8
10
58.8
10
52.6
19
57.6
39
56.5
3
50.0
2
66.7
2
33.3
7
46.7
9
64.3
2
16.7
1
16.7
12
37.5
13
76.5
18
81.8
7
63.6
38
76.0

จำนวน
ร้อยละ

4
28.6
9
60.0
2
20.0
15
38.5
8
47.1
13
68.4
14
42.4
35
50.7
2
33.3
1
33.3
1
16.7
4
26.7
6
42.9
7
58.3
0
0.0
13
40.6
12
70.6
15
68.2
4
36.4
31
62.0

จำนวน
ร้อยละ

8
57.1
10
66.7
8
80.0
26
66.7
11
64.7
14
73.7
21
63.6
46
66.7
3
50.0
1
33.3
4
66.7
8
53.3
6
42.9
8
66.7
3
50.0
17
53.1
6
35.3
18
81.8
7
63.6
31
62.0

จำนวน
ร้อยละ

12
85.7
7
46.7
9
90.0
28
71.8
12
70.6
10
52.6
28
84.8
50
72.5
5
83.3
3
100.0
5
83.3
13
86.7
11
78.6
6
50.0
2
33.3
19
59.4
10
58.8
7
31.8
8
72.7
25
50.0

จำนวน
ร้อยละ

2
14.3
2
13.3
4
40.0
8
20.5
10
58.8
9
47.4
16
48.5
35
50.7
3
50.0
1
33.3
3
50.0
7
46.7
2
14.3
1
8.3
2
33.3
5
15.6
9
52.9
6
27.3
4
36.4
19
38.0

จากตารางสิ่งส่งเสริม/สนับสนุนที่ได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และการนำไปใช้ประโยชน์พบว่า
l แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ร้อยละ 40.4 (n=55) นำไปใช้ได้ ร้อยละ 95.0 (n=51) ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุดร้อยละ 80.4
(n=41) โดยสถานบริการทางสาธารณสุขมีการนำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 95.0 (n=19) โดยส่วนใหญ่นำ
ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ถึงร้อยละ 84.2 (n=16)
l คู่มือประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับร้อยละ 30.9 (n=12) นำไปใช้ได้ร้อยละ 90.5 (n=38) ใช้ในการพัมนาองค์ความรู้และการติดตามประเมิน
ผลมากที่สุด ร้อยละ 55.3 (n=21) ทั้ง 2 ด้าน โดยสคร. นำไปใช้ประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 95.0 (n=19)
ในด้านพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 63.2 (n=12) และการติดตามประเมินผล ร้อยละ 63.2 (n=12)
l ความรู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ประเด็ น สารในการรณรงค์ สื่ อ สารเพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ มโรคไม่ ติ ด ต่ อ กลุ่ ม
ตัวอย่างได้รับร้อยละ 52.9 (n=72) มีการนำไปใช้ร้อยละ 94.4 (n=68) ใช้ในการดำเนินการในเขตจังหวัดและ
ชุมชนมากที่สุดร้อยละ 80.9 (n=55) กลุ่มตัวอย่างที่มีการนำไปใช้มากที่สุดคือ สสจ. ร้อยละ 100.0 (n=22)
ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการดำเนินการในเขตจังหวัดและชุมชน ร้อยละ 86.4 (n=19)
l องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น ควบคุ มโรคไม่ ติ ด ต่ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
ร้อยละ 16.2 (n=22) แต่มีการนำไปใช้มากถึงร้อยละ 95.5 (n=21) และใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด
ร้อยละ 90.5 (n=19) พื้นที่ที่มีการนำไปใช้มากที่สุดได้แก่ สคร. ร้อยละ 100 (n=9) และใช้ในด้านพัฒนา
องค์ความรู้ทั้งหมด ร้อยละ 100 (n=9) และพื้นที่ที่นำไปใช้มากที่สุดคือ สสจ. ร้อยละ 100 (n=9) ส่วนใหญ่ใช้
ในด้านพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 83.3 (n=5)
l ต้นแบบสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันควบคุมเบาหวานในชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 30.1
(n=41) แต่มีการนำไปใช้ถึงร้อยละ 95.1 (n=39) โดยนำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด ร้อยละ 71.8
(n=28) กลุ่มตัวอย่างที่มีการนำไปใช้มากที่สุดคือ สคร. ร้อยละ 100.0 (n=14) ส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้
ร้อยละ 85.7 (n=12) และสถานบริการสาธารณสุขมีการนำไปใช้มากที่สุด ร้อยละ 100.0 (n=10) ส่วนใหญ่ใช้ใน
การพัฒนาองค์ความรู้เช่นกัน ร้อยละ 90.0 (n=9)
l แนวทางการปฏิบัติงานโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ร้อยละ 52.9 (n=72) นำไปใช้ร้อยละ 95.8 (n=69) ส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 72.5 (n=50)
พื้นที่ที่มีการนำไปใช้มากที่สุดคือสคร. ร้อยละ 100.0 (n=17) และนำไปใช้ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด
ร้อยละ 70.6 (n=12)
l ผลสำรวจศักยภาพการป้องกันและดูแลโรคไม่ติดต่อ:สถานการณ์ นโยบาย เครือข่ายและความร่วมมือ
กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 11.0 (n=15) แต่มีการนำไปใช้ทั้งหมดร้อยละ 100.0 (n=15) โดยนำไปใช้ในการ
พัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด ภาพรวมร้อยละ 86.7 (n=13) สคร.ร้อยละ 83.3 (n=5) สสจ. ร้อยละ 100.0 (n=3)
และสถานบริการทางสาธารณสุข ร้อยละ 83.3 (n=5)
l ข้อมูล/หลักสูตรสนับสนุนการป้องกันจมน้ำในเด็ก กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 27.9 (n=38) มีการนำ
ไปใช้ร้อยละ 84.2 (n=32) ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด ร้อยละ 59.4 (n=19) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการนำไปใช้มากที่สุดคือสสจ.ร้อยละ 85.7 (n=12) ในด้านการดำเนินการในเขตจังหวัดและชุมชน
ร้อยละ 66.7 (n=8) และสถานบริการสาธารณสุข นำไปใช้ร้อยละ 85.7 (n=12) ในด้านการดำเนินการในเขต
จังหวัดและชุมชน ร้อยละ 50.0 (n=3) เช่นเดียวกัน
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ข้อมูลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ กลุ่มตัวอย่างได้รับร้อยละ 39.7 (n=54) มีการนำไปใช้
ร้อยละ 92.6 (n=50) ส่วนใหญ่ใช้ในการวางแผน/กำหนดนโยบาย/มาตรการ ร้อยละ 76.0 (n=38) พื้นที่ที่มี
การนำไปใช้มากที่สุดคือสคร. ร้อยละ 94.4 (n=17) ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการวางแผน/กำหนดนโยบาย/มาตรการ
ร้อยละ 76.5 (n=13)
l

ตารางที่ 27 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสิ่งส่งเสริม/สนับสนุนที่ ได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
สิ่งสนับสนุน
ข้อคิดเห็น
แนวทางการดำเนินงาน - ควรกระจายถึงพื้นที่ หน่วยงานบางแห่ง
ป้องกันควบคุมโรคไม่
ไม่ได้รับ
ติดต่อโดยยึดพื้นที่
- ไม่ได้รับแต่ ไปดูจาก Website ของ
เป้าหมายเป็นฐาน
สำนัก NCD และนำไปพัฒนาความรู้
- สำรวจความต้องการของผู้มารับงานใหม่
ต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพราะส่วนมาก
เจ้าหน้าที่เดิมจะนำไปด้วย
- เป็นแนวทางที่มีประโยชน์มาก
- เหมาะกับเป็นเอกสารอ้างอิง
- สำนักสนับสนุนเป็นซีดี 1 แผ่น
หนังสือ 2 เล่ม ทำให้จังหวัดหางบ
ไปจัดทำหนังสือให้พื้นที่เอง
- ไม่ค่อยมีเวลาอ่านในรายละเอียด
- บางหน่วยงานเป็ฯหน่วยงานใหญ่ที่มี
ผู้รับผิดชอบเรื่องโรคไม่ติดต่อหลายท่าน/
หลายหน่วยงานดังนั้นการส่งหนังสือ/
เอกสารสนับสนุนควรระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้เพียงพอ เช่น
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานสุขศึกษา
คลินิกพิเศษเบาหวาน ความดันโลหิตของ
ฝ่ายพยาบาล
คู่มือประเมินการดำเนิน - ไม่ทราบว่าได้มีการส่งคู่มือสนับสนุน
งานป้องกันควบคุมโรค สสจ.หรือไม่ (สื่อทุกรายการ)
ไม่ติดต่อโดยยึดพื้นที่ - ไม่ค่อยมีเวลาอ่านในรายละเอียด
เป้าหมายเป็นฐาน
- ไม่ได้รับหนังสือเล่มนี้ ไปขอจาก สคร.
มา copy เอง
- รายละเอียดและรูปแบบการประเมินคู่มือ
มีความละเอียดมากเกินไป ไม่สะดวกและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่
- น่าจะต่อเนื่องจากเล่มแรก
- รูปแบบการติดตามไม่ชัดเจน
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-

-

ข้อเสนอแนะ
นำองค์ความรู้ขึ้นบน Website เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้
ได้เอง ถึงแม้จะไม่ทันรอบเวลาที่ทางสำนัก
กำหนดจัดพัฒนา องค์ความรู้ เพราะจนท.
มาแบบครึ่งๆ กลางๆ
ให้จำนวนจำกัด แต่สามารถจัดทำได้เอง
ควรสนับสนุนหนังสือหรือซีดีให้ครบทุก
สถานบริการ
ในการประชุมเชิงวิชาการน่าจะนำองค์
ความรู้ในหนังสือเหล่านี้ไปบรรยายให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน

- ขอให้แจ้งสคร.ให้ชัดเจน หากต้องการให้
สคร.ประสาน กระจายสื่อต่อไป
- หากจะสนับสนุนควรให้ปริมาณเพียงพอต่อ
การส่งให้ระดับอำเภอหรือโรงพยาบาลด้วย
- การปรับรูปแบบและวิธีการประเมินให้ง่าย
สะดวก สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
- ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต
- เนื่องจากเอกสารไม่พอแจกให้เฉพาะ
ผู้รับผิดชอบใน รพช. ส่วนสสอ. ไม่ได้
และ PCU ในสังกัด สสอ. ก็ไม่ได้รับ

สิ่งสนับสนุน
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ประเด็นสารในการ
รณรงค์สื่อสารเพื่อ
ป้องกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ

-

ข้อคิดเห็น
ควรกระจายถึงพื้นที่
การส่งประเด็นสารล่าช้า
เหตุผลเหมือนข้อที่
(แนวทางการดำเนินงานฯ)
เป็นภาพสวยงานมีคนต้องการมาก
สคร. ไม่มีข้อมูลการสนับสนุนสื่อตรง
จากสำนัก (บริษัท) ไปยังพื้นที่ในเขต
สนับสนุนให้สสจ.น้อย
ภาพประกอบด้านหน้าไม่ชวนดู ไม่ชวน
ติดตาม จบที่หน้าปก
เคยเห็นแต่ไม่ใช่แบบนี้
แผ่นพับที่ได้รับมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอ
เอกสารคัดความรู้ดี ครอบคลุม
แผ่นพับมาช้ากว่าวันรณรงค์

-

-

-

องค์ความรู้เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อ
ต้นแบบสื่อสารความ
เสี่ยงเพื่อการป้องกัน
ควบคุมเบาหวาน
ในชุมชน
แนวทางการปฏิบัติงาน - ได้รับไม่ครบทุกสถานบริการ
- อ่านแล้วเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้เลย
โรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บสำหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ผลสำรวจศักยภาพ
การป้องกันและดูแล
โรคไม่ติดต่อ:
สถานการณ์ นโยบาย
เครือข่ายและความ
ร่วมมือ

-

ข้อเสนอแนะ
ให้ทันกับสถานการณ์หรือสัปดาห์ที่จะใช้รณรงค์
ควรส่งประเด็นสารที่รวดเร็ว พร้อมทั้ง web
พร้อมทั้งหนังสือแจ้ง ประเด็นสารรณรงค์ต่างๆ
ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
ควรมีการแจ้งข้อมูลการสนับสนุนสื่อตรงถึง
พื้นที่ให้สคร.เพื่อประสานติดตามให้มีการนำ
ไปใช้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น ช่วง
รณรงค์ต่างๆ เพราะจังหวัดมักทราบว่ามีสื่อ
มาถึงหลังจากช่วงรณรงค์ผ่านไปแล้วและ
การจ่าหน้าส่งควรระบุงานให้ชัดเจน
ควรเพิ่มปริมาณ/งบประมาณในการจัดทำสื่อ
ด้วย ประเด็นสารรณรงค์ต่างๆ ควรแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
เอกสารต่างๆบางครั้งจะส่งให้ทางฝ่าย/
กลุ่มงานสุขศึกษา
ส่งมาให้ช้ากว่ารณรงค์ แผ่นผับไม่มาพร้อม
หนังสือนำส่งทำให้บางครั้งไม่ทราบจุดประสงค์
ว่าต้องการให้ทำอะไร
นำเอกสารแจกให้ทุก PCU เพื่อนำไปแนะนำ
ให้สุขศึกษาแก่ผูมารับบริการ
ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่
ไม่ได้รับมอบหมายเอกสารต่างๆ
ขอรับเอกสารใหม่
ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต

- มีจำนวนส่งมาให้น้อยไม่เพียงพอต่อ จนท.
ที่ปฏิบัติคนในพื้นที่ทำให้บางครั้งเวลาคุยกัน
ไม่เป็นทีม
- ควรส่งมาให้ตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการ
- ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต
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สิ่งสนับสนุน
ข้อมูล/หลักสูตร
สนับสนุนการป้องกัน
จมน้ำในเด็ก

ข้อคิดเห็น
- เป็นต้นแบบการดำเนินงาน
- ใช้ประโยชน์ได้น้อย ไม่มี Case
ไม่มีแหล่งน้ำ กลุ่มเป้าหมายน้อย

-

ข้อมูลสำรวจพฤติกรรม - รับผิดชอบงาน HT, DM
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
- ช่วยระบุช่วงเวลา สถานการณ์ด้วยจะได้
จำได้มากกว่าได้อบรม

ข้อเสนอแนะ
สื่อดังกล่าวควรจะได้นำขยายต่อไปพื้นที่ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไทราบสถานการณ์ปัญหา
และนำมาปรับใช้ต่อไป
ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต
น่าจะเป็นแนวทางการใช้การรักษาพยาบาล
หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สนับสนุน
บริการจะเกิดประโยชน์กว่า
ให้โหลดได้ทางอินเตอร์เน็ต

ตารางที่ 28 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และการนำไปใช้ประโยชน์

สิ่งสนับสนุน

กลุ่มตัวอย่าง

การพัฒนาหลักสูตร
สคร.
การดำเนินงาน
(n=20)
สสจ.
ป้องกันควบคุมโรค
(n=34)
ไม่ติดต่ออย่าง
บูรณาการ สำหรับ สถานบริการ
ผู้บริหารโครงการ ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
การพัฒนาศักยภาพ
สคร.
ในการวิเคราะห์
(n=20)
สสจ.
สังเคราะห์ข้อมูล
(n=34)
สถานการณ์ /
สถานบริการ
พฤติกรรมเสี่ยง
ทางสาธารณสุข
โรคไม่ติดต่อและ
(n=82)
การบาดเจ็บ
รวม
(n=120)
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ได้รับ

นำไป
ใช้ได้

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

13
9.6
7
35.0
8
23.5
5
6.1
19
14.0

5
25.0
4
11.8
4
4.9

วางแผน/
กำหนด บริหาร
นโยบาย/ จัดการ
มาตรการ

การนำไปใช้
การ
ดำเนิน
การ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

12
92.3
7
100.0
7
87.5
4
80.0

7
58.3
6
85.7
5
71.4
2
50.0

5
41.7
0
0.0
3
42.9
3
75.0

18
94.7

13
72.2

6
33.3

5
100.0
4
100.0
3
75.0

2
40.0
3
75.0
2
66.7

1
20.0
3
75.0
1
33.3

การ
พัฒนา
ติดตาม
องค์
ประเมิน
ความรู้
ผล
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

8
66.7
1
14.3
2
28.6
3
75.0

11
91.7
4
57.1
4
57.1
2
50.0

6
50.0
1
14.3
2
28.6
2
50.0

6
33.3

10
55.6

5
27.8

3
60.0
2
50.0
3
100.0

5
100.0
3
75.0
3
100.0

2
40.0
1
25.0
3
100.0

สิ่งสนับสนุน

การเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Outcome mapping
และเวที Best
Practice 4 ภาค

กลุ่มตัวอย่าง

สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)
การสนับสนุน
สคร.
บุคลากรจาก
(n=20)
สำนักโรคไม่ติดต่อ
สสจ.
เช่น เป็นที่ปรึกษา
(n=34)
วิทยากร
สถานบริการ
ร่วมดำเนินกิจกรรม ทางสาธารณสุข
ในเขต / จังหวัด
(n=82)
เป็นต้น
รวม
(n=120)
สิ่งสนับสนุนอื่น ๆ
สคร.
(n=20)
สสจ.
(n=34)
สถานบริการ
ทางสาธารณสุข
(n=82)
รวม
(n=120)

ได้รับ

นำไป
ใช้ได้

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

36
26.5
13
65.0
8
23.5
20
24.4

วางแผน/
กำหนด บริหาร
นโยบาย/ จัดการ
มาตรการ

การนำไปใช้
การ
ดำเนิน
การ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

31
86.1
11
84.6
8
100.0
17
85.0

14
45.2
7
63.6
3
37.5
8
47.1

15
48.4
4
36.4
3
37.5
6
35.3

41
30.1
11
55.0
8
23.5
30
36.6

36
87.8
10
90.9
7
87.5
26
86.7

18
50.0
4
40.0
2
28.6
12
46.2

49
36.0

43
87.8

18
41.9

11
55.0
11
32.4
14
17.1

10
90.9
9
81.8
12
85.7

3
30.0
4
44.4
7
58.3

การ
พัฒนา
ติดตาม
องค์
ประเมิน
ความรู้
ผล
จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

20
64.5
3
27.3
6
75.0
7
41.2

28
90.3
9
81.8
3
37.5
15
88.2

11
35.5
3
27.3
1
12.5
4
23.5

13
36.1
3
30.0
3
42.9
7
26.9

16
44.4
8
80.0
6
85.7
16
61.5

27
75.0
9
90.0
2
28.6
20
76.9

8
22.2
3
30.0
1
14.3
6
23.1

13
30.2

30
69.8

31
72.1

10
23.3

4
40.0
6
66.7
5
41.7

5
50.0
5
55.6
10
83.3

8
80.0
7
77.8
12
100.0

4
40.0
2
22.2
5
41.7

จากตารางการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ และการนำไปใช้ประโยชน์
พบว่า
การพัฒนาหลักสูตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างบูรณาการสำหรับผู้บริหาร
โครงการ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 9.6 (n=13) มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 92.3 (n=12)
ส่วนใหญ่เป็นด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 91.7 (n=11) พื้นที่ที่มีการเข้าร่วมมากที่สุดคือสคร. ร้อยละ
100.0 (n=-5) นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้มากที่สุด ร้อยละ 100.0 (n=5)
l การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์/พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 14.0 (n=9) มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 94.7 (n=18)
l
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ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการวางแผน/กำหนดนโยบาย/มาตรการ ร้อยละ 72.2 (n=13) พื้นที่ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุดคือ สคร. ร้อยละ 35.0 (n=7) นำไปใช้ร้อยละ 100.0 (n=7) ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการวางแผน/กำหนด
นโยบาย/มาตรการ ร้อยละ 85.7 (n=6)
l การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Outcome mapping และเวที Best Practice 4 ภาค กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 26.5 (n=36) มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 86.1 (n=31) ส่วนใหญ่นำไปใช้ใน
การพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 90.3 (n=28) พื้นที่ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ สคร. ร้อยละ 55.0
(n=11) นำไปใช้ร้อยละ 90.9 (n=10) ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 80.0 (n=8)
l การสนับสนุนบุคลากรจากสำนักโรคไม่ติดต่อ เช่น เป็นที่ปรึกษา วิทยากร ร่วมดำเนินกิจกรรมใน
เขต/จังหวัด เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 30.1 (n=41) มีการนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 87.8
(n=36) ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 75.0 (n=27) พื้นที่ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ
สคร. ร้อยละ 65.0 (n=13) นำไปใช้ร้อยละ 84.6 (n=11) ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ
81.8 (n=9)
l สิ่ ง สนั บ สนุ น อื่ น ๆ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น อื่ น ๆ ร้ อ ยละ 36.0 (n=39) มี ก ารนำไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 87.8 (n=43) ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 72.1 (n=31) พื้นที่ที่ได้รับสิ่ง
สนับสนุนอื่นๆ มากที่สุดคือ สคร. ร้อยละ 55.0 (n=11) นำไปใช้ร้อยละ 90.9 (n=10) ส่วนใหญ่ใช้ในด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละ 90.0 (n=9)
** สิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ สื่อเผยแพร่ เอกสาร วารสาร คู่มือการดำเนินงาน NCD สำหรับบุคลากร
สื่อ แผ่นพับ เอกสาร โปสเตอร์ เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ เอกสารวิชาการ แผ่นพัก คู่มือ สื่อต่างๆ แผ่นพับ
ภาพผลักความรู้(โปสเตอร์) วีซีดี ดีวีดี แผ่นไวนิล แผ่นพับสื่อโรคไม่ติดต่อ โรคอ้วน หนังสือวิชาการด้านควบคุม
โรค คู่มือการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อ การสนับสนุนด้านวิชาการ ในการประสานงานโครงการ คู่มือการตรวจ
คัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก สปสช. เอกสาร แผ่นพับ โปรแรมเก็บข้อมูล Survillance
ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ ,อัมพฤกษ์ ,อัมพาต สายวัดรอบเอว,แบบเทียบ BMI ประเด็นรณรงค์วันหัวใจโลก, ข้อมูล,
ป้องกันจมน้ำในเด็ก
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ตารางที่ 29 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนที่ ได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
กิจกรรม
ข้อคิดเห็น
การพัฒนาหลักสูตร
- งานส่งเสริมสุขภาพจะเป็นการทำงาน
การดำเนินงานป้องกัน แบบบูรณาการซึ่งทางรพ.ใช้ชื่อทีม
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแค่ส่วนหนึ่งที่งาน
อย่างบูรณาการ
ส่งเสริมรับผิดชอบ คือ งานลงพื้นที่ชุมชน
สำหรับผู้บริหาร
ซึ่งเวลามีเอกสารหรือประชุมวิชาการ
โครงการ
หากไม่ระบุให้จนท.ในฝ่ายไปก็จะไม่ทราบ
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด เพราะจะไปกระจุก
อยู่ที่จนท.ที่ทำคลีนิกเบาหวาน/ความดัน
เท่านั้น จึงอยากเสนอให้เวลาอบรม/ประชุม
น่าจะระบุผู้ที่ทำงานร่วมกันได้เข้าไปรับ
วิชาการใหม่ๆบ้างไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่คลีนิก
อย่างเดียวซึ่งไม่ได้ลงพื้นที่
การพัฒนาศักยภาพ
- ร่วมเก็บข้อมูล และร่วมเวที สคร.ชี้แจง
ในการวิเคราะห์
กำหนดการ
สังเคราะห์ข้อมูล
- สำนักไม่ได้เชิญ
สถานการณ์ /
- จัดร่วมกับเวทีวิชาการของกรมควบคุมโรค
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
จะสามารถเพิ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ติดต่อและการบาดเจ็บ กว้างขึ้น
- ให้โควต้าของ สคร. จำนวนน้อย (1 ท่าน)
การเข้าร่วมเวที
ดังนั้นจะต้องมอบให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เข้าร่วมประชุมแต่ในระดับบริการไม่ได้
Outcome mapping
ประสาน
และเวที Best
- ควรมีการวางแผนให้ทางภูมิภาค สคร.
Practice 4 ภาค
ดำเนินการเบื้องต้น แล้วค่อยจัดอบรม
เป็นระดับภาค ณ ปัจจุบันสำนักฯ จัด
ระดับภาคแต่ สคร. เพิ่งทำไม่เหมาะสม
- ซ้ำซ้อนกับที่กรม. และ สคร.จัด และ
บางจังหวัดก็มีการจัดเวทีนี้ด้วย แต่เข้า
ร่วมเวที กรมควบคุมโรคปี 53 และ
ทางสำนัก NCD ปี 53 (ไบเทค บางนา)
- ดีมาก อยากให้จัดส่งช่วงไตรมาส 3
- สำนักควรประสานแผน 4 ปี กับสคร.
เพื่อการจัดทำแผนสคร.ให้สอดคล้อง
- ควรดำเนินการต่อ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จำนวนที่ได้รับจัดสรร
เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี

- ต้องการเข้าอบรม

- ควรให้ทั้งหัวหน้า นักวิชาการที่รับผิดชอบ
เข้าร่วมกิจกรรม
- ควรให้สคร.จัดระดับเขตก่อนที่สำนักจะจัด
ระดับประเทศ
- ควรจัดนำเสนอผลงานเป็นลำดับ โดยให้
เวลาจังหวัดจัดก่อนเพื่อนำเสนอในระดับเขต
และสำนักจัดระดับประเทศเป็นช่วงสุดท้าย
ของปี
- ควรส่งมาให้ตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการ
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กิจกรรม
ข้อคิดเห็น
การสนับสนุนบุคลากร - ปีที่ผ่านมาสำนักเก็บตัวมาก ไม่มีการ
จากสำนักโรคไม่ติดต่อ
ดำเนินงานอะไรที่จะเชื่อมกับ สคร. หรือ
เช่น เป็นที่ปรึกษา
พื้นที่เลย จึงไม่ทราบว่าใครมีศักยภาพ
วิทยากร ร่วมดำเนิน
ด้านใดบ้าง
กิจกรรมในเขต /
- สำนักโรคไม่ติดต่อยังไม่แสดงบทบาทความ
พร้อมในการเป็นวิทยากรเรื่องใดบ้าง
จังหวัด เป็นต้น
- ควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ที่เป็นปัญหาในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
สิ่งสนับสนุนอื่นๆ
- คิดว่าน่าจะมีโปรแกรมในการบันทึกการ
ที่ได้รับ และประโยชน์ คัดกรองความเสี่ยง DM HT CVD
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ คือสามารถ
ในการนำไปใช้
ดึงข้อมูลที่ต้องการหลังจากบันทึกข้อมูล
อย่างสมบูรณ์แล้ว

ข้อเสนอแนะ
- ร่วมเป็นวิทยากร ชี้แจงงานที่จะลงดำเนินการ
ให้พื้นที่เพื่อการดำเนินงาน วัตถุประสงค์
- ให้ข้อมูลกับสคร.
- ควรจัดทำและประชาสัมพันธ์ให้สคร.รับรู้
ว่าสำนักมีความพร้อมเป็นที่ปรึกษาหรือ
วิทยากรด้านใดบ้างเพื่อการประสานและ
ขอสนับสนุนจากสำนักแก่สคร.
- ควรให้ทันกับสถานการณ์ รณรงค์ และเพื่อ
ให้พื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์ดำเนินการด้วย
เผื่อเวลาให้ด้วย
- ควรมีเอกสารสิ่งสนับสนุนต่อการทำกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเพียงพอ

ตารางที่ 30 ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ (n=136)
ช่องทางการสื่อสาร/
ประสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หนังสือราชการ
ประชุมชี้แจง
อินเตอร์เน็ต

สคร.
(n=20)

สสจ
(n=34)

กลุ่มตัวอย่าง
สถานบริการทางสาธารณสุข
(n=82)

16
80.0
14
70.0
17
85.0
18
90.0
17
85.0

9
26.5
7
20.6
27
79.4
21
61.8
9
26.5

13
15.9
4
4.9
55
67.1
37
45.1
32
39.0

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

รวม
(n=136)
38
28.8
25
18.9
99
75.0
76
57.6
58
43.9

จำนวน
ร้อยละ

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างจากสคร. สสจ. และสถานบริการทางสาธารณสุข ได้รับการสื่อสารจาก
สำนัก โรคไม่ติดต่อผ่านทางการประชุมชี้แจงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 (n=18) ร้อยละ 79.4 (n=27) และ
ร้อยละ 67.1 (n=55) ตามลำดับ รองลงมา คือทางหนังสือราชการคิดเป็นร้อยละ 85.0 (n=17) ร้อยละ 61.8
(n=21) และร้อยละ 45.1 (n=37) ตามลำดับ นอกจากนี้ สคร. ยังติดต่อสื่อสารกับสำนักโรคไม่ติดต่อทาง
อินเตอร์เน็ต มากรองลงมาจากทางหนังสือราชการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.0 (n=17)
ส่วนช่องทางอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การสนทนาแลกเปลี่ยนแบบ
ไม่เป็นทางการ การประสานทาง E-mail เวทีประชุมต่างๆ คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร จุลสาร ประชาสัมพันธ์	
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ตารางที่ 31 ช่องทางการสื่อสารที่เคยได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อและรู้สึกไม่พึงพอใจ
ช่องทางการสื่อสาร/
ประสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
หนังสือราชการ
ประชุมชี้แจง
อินเตอร์เน็ต

สคร.
(n=20)

สสจ
(n=34)

กลุ่มตัวอย่าง
สถานบริการทางสาธารณสุข
(n=82)

16
80.0
14
70.0
17
85.0
18
90.0
17
85.0

9
26.5
7
20.6
27
79.4
21
61.8
9
26.5

13
15.9
4
4.9
55
67.1
37
45.1
32
39.0

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

จำนวน
ร้อยละ

รวม
(n=136)
38
28.8
25
18.9
99
75.0
76
57.6
58
43.9

จำนวน
ร้อยละ

จากตารางช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับจากสำนักโรคไม่ติดต่อและรู้สึกไม่พึงพอใจ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างจาก สคร. รู้สึกไม่พึงพอใจในเรื่องการประชุมชี้แจงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 (n=18) รองลงมา
ได้แก่ ทางหนังสือราชการและอินเตอร์เน็ต เท่ากัน คือร้อยละ 85.0 (n=17) ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มาจากสสจ.รู้สึก
ไม่พึงพอใจในเรื่อง หนังสือราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.4 (n=27) รองลงมาคือการประชุมชี้แจง ร้อยละ
61.8 (n=21) และกลุ่มตัวอย่างจากสถานบริการทางสาธารณสุข รู้สึกไม่พึงพอใจเรื่องหนังสือราชการมากที่สุด
ร้อยละ 67.1 (n=55) รองลงมาคือเรื่องการจัดประชุมชี้แจง ร้อยละ 45.1 (n=37) ส่วนในภาพรวม พบว่า สิ่งที่
กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด คือเรื่องหนังสือราชการ ร้อยละ 75 (n=99) รองลงมาคือเรื่องประชุม
ชี้แจง ร้อยละ 57.6 (n=76) และอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 43.9 (n=58)
ส่วนช่องทางสื่อสาร/ประสานงานอื่น ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างไม่พอใจได้แก่ การติดต่อประสานว่ามีงานให้ทำ
แต่ไม่มีเอกสารที่ชัดเจนแจ้งว่าผู้บริหารรับทราบแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบไม่มีรายละเอียด และเรื่องสื่อ CD ที่ได้
รับนำมาใช้ไม่ได้
รายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารที่รู้สึกไม่พึงพอใจ
หน่วยงานสคร.
1. หนังสือราชการที่ใจความไม่ชัดเจน (บางเรื่อง) เช่น ทำอะไร ที่ไหน ทำอย่างไร ทำเมื่อไร และ
ต้องการอะไร หรือให้ สคร. ทำอะไร ประเด็นการรณรงค์จะได้รับการประสานค่อนข้างช้าไม่ทันการณ์ แม้จะมี
การรณรงค์ตามปีปฏิทิน และไม่เป็นรูปแบบของหนังสือราชการ
2. การรับฟังความคิดเห็น และการให้การสนับสนุน การโทรศัพท์สอบถามหรือหารือข้อสงสัยจากสคร.
หรือการประสานงาน รวมทั้งน้ำเสียง คำถาม/อธิบาย ไม่แสดงถึงความเป็นพี่เป็นน้อง เมื่อโทรศัพท์ประสานงาน
มักจะได้รับคำตอบว่าไม่อยู่/ไปประชุม
3. เวลากระชั้นมากในการจะจัดประชุม/อบรม เช่น การประชุมที่ใช้เวลา 1 วัน ทำให้ยังไม่เข้าใจ และ
เวลาประสานงานไป ไม่มีใครสามารถตอบคำถามได้
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หน่วยงานสสจ. และสถานบริการสาธารณสุข
1. หนังสือราชการระบุหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบคลีนิค NCD ทำให้หนังสือราชการค้างอยู่ที่กลุ่ม
การพยาบาลการกระจายไม่ทั่วถึง
2. ไม่ขัดเจนในการดำเนินงานต้องรอเพราะเป็นฉบับร่าง
3. เคยส่ง CD ไป Coppy เอกสารเผยแพร่ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แต่ CD เปิดอ่านไม่ได้
นอกจากนี้ยังไม่ได้รับสื่อตามแบบสำรวจ
4. การติดต่อทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอความไม่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันของการสื่อสารข้อมูล
ทาง Internet ความไม่ชัดเจนของ โทรสารที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสาร
1. ควรจะมีรายละเอียดเนื้อหาของการจัดประชุม/อบรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจ
2. น่าจะมีการประสานก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์เพื่อสคร.จะได้ประสานพื้นที่ได้ทันเวลา ควรมี
การชี้แจงโดยละเอียด และควรมีมาตรฐานหนังสือว่าด่วนหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนจัดต้องถึงผู้รับผิดชอบและ
ติดตามหนังสือ
3. ควรมีการ set แผนล่วงหน้าที่แน่นอน ควรมีการแจ้งแผนการดำเนินงานตลอดทั้งปี
4. ควรส่งโทรสารเฉพาะกรณีที่เป็นหนังสือราชการที่ต้องการความเร่งด่วนแต่ถ้าต้องการให้ทราบ
รายละเอียดบางประเด็นควรส่งมาทางอีเมล์
5. ควรแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละแห่งแต่ละพื้นที่
6. ควรจัดให้มีเวทีพบปะระหว่าง สคร. กับ สำนัก NCD จะได้รู้จักกันและกัน ปัจจุบันเริ่มต้นดีขึ้นแล้ว
แต่ต้องการความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง/ทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
7. แก้ปัญหาโดยเป็น one stop service ให้สคร.
8. พัฒนาปรับปรุง Website ให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลทันการณ์
9. สำนักฯ ควรมีทำเนียบผู้ประสานงานระดับจังหวัด
10. กรณีรณรงค์เผยแพร่ควรมีการส่งหนังสือราชการส่งถึงกองทุนสุขภาพตำบลในส่วนท้องถิ่น เผยแพร่
เพิ่มเติมชิ่งทางในการกระจายสื่อ
11. จัดทำทะเบียนข้อมูลเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่รับผิดชอบส่งให้สคร. และระบุสถานที่ และแผนกที่ส่ง
ข้อมูล/หนังสือให้ละเอียด
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรการและการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
		 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2552
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
มาตรการ
กลุ่มตัวอย่าง ที่สุด
ที่สุด รวม
กลาง
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
1. ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม สคร.
0
2
4
11
2
19
สสจ.
0
2
15
11
3
31
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ
สถานบริการ
การบาดเจ็บ
1
5
35
34
2
77
สาธารณสุข
รวม
1
9
54
56
7
127
2. การพัฒนารูปแบบ คู่มือ สคร.
0
3
6
9
1
19
สสจ.
0
1
15
13
2
31
และแนวทาง
สถานบริการ
1
6
32
29
8
76
สาธารณสุข
รวม
1
10
53
51
11
126
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ สคร.
0
3
9
7
0
19
เทคโนโลยี การพัฒนา
วิชาการ และการสร้าง
สสจ.
0
5
16
8
2
31
เครือข่าย ความร่วมมือ
ด้านวิชาการในการจัดการ สถานบริการ 3
4
40
26
5
78
ป้องกันและลดปัญหาของ สาธารณสุข
รวม
3
12
65
41
7
128
ปัจจัยเสี่ยง
4. นโยบาย กฎหมาย
สคร.
0
2
10
6
1
19
สสจ.
1
3
19
6
2
31
มาตรการที่เอื้อต่อการ
สถานบริการ
ลดเสี่ยง
0
12
41
22
2
77
สาธารณสุข
รวม
1
17
70
34
5
127
5. เครือข่ายความร่วมมือ สคร.
0
5
7
7
0
19
0
4
20
6
1
31
ในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยง สสจ.
สถานบริ
ก
าร
และพฤติกรรมเสี่ยง
0
9
42
25
1
77
สาธารณสุข
รวม
0
18
69
38
2
127
6. การรณรงค์สื่อสาร
สคร.
2
3
7
7
0
19
สสจ.
0
6
13
11
1
31
ความเสี่ยง
สถานบริการ
2
6
40
28
1
77
สาธารณสุข
รวม
4
15
60
46
2
127

ค่า
เฉลี่ย

ระดับ

3.68
3.48

มาก
ปานกลาง

3.40

ปานกลาง

3.46
3.42
3.52

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.49

ปานกลาง

3.48
3.21

ปานกลาง
ปานกลาง

3.23

ปานกลาง

3.33

ปานกลาง

3.29
3.32
3.16

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

ปานกลาง

3.20
3.11
3.13

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.23

ปานกลาง

3.19
3.00
3.23

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.26

ปานกลาง

3.21

ปานกลาง

จากตารางพบกว่าความพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรการและการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2552 ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า เรื่องระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บแม้ว่าภาพรวมจะมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.46) แต่เมื่อดูแยกรายกลุ่มตัวอย่างจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างจากสคร. มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) ส่วนกลุ่มตัวอย่างจากสสจ.และสถานบริการทางสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.48 และ 3.40 ตามลำดับ) ดังนั้นถึงแม้ความพึงพอใจจะอยู่ในระดับ
ปานกลางแต่ถือว่าเป็นระดับปานกลางที่ค่อนข้างมาก
เรื่อง การพัฒนารูปแบบ คู่มือ และแนวทางในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย = 3.48) แต่เมื่อดูแยกกลุ่มพบว่า กลุ่มตัวอย่างจากสคร. และสถานบริการทางสาธารณสุข มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางค่อนมาทางมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.42 และ 3.49 ตามลำดับ) แต่กลุ่มตัวอย่างจากสสจ.
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ดังนั้นความพึงพอใจเรื่อง การพัฒนารูปแบบ คู่มือ
และแนวทาง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลางค่อนไปทางมาก
แผนภาพที่ 15 การส่งเสริม / สิ่งสนับสนุนที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 (n=20)
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จากภาพที่ 1a พบว่าสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 คน จาก
ทั้งหมด 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 83.3 การส่งเสริม/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อมากที่สุดในด้าน
การกำหนดนโยบายและแผนงาน คือ การผลักดันนโยบาย (n=13) และสิ่งที่ต้องการน้อยที่สุดคือ การสนับสนุน
ด้านสื่อ (n=0)
ส่วนด้านการเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยง
สำคัญในประชากร และการบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงแลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด พบว่า สคร.มีความต้องการด้านองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ มากที่สุด (n=15, n=13 และ
n=12 ตามลำดับ)
ด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน พบว่า สคร.ต้องการให้มีการจัดเวทีสำหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากที่สุด (n=17) รองลงมาคือการสนับสนุนด้านองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=15)
แผนภาพที่ 16 การส่งเสริม / สิ่งสนับสนุนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในระยะต่อไป (n=34)
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จากข้อมูลแผนภาพที่ 16 พบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 34 คน
จากทั้งหมด 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.4 การส่งเสริม/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อมากที่สุด
ในด้านการกำหนดนโยบายและแผนงาน คือ การผลักดันนโยบาย (n=20) รองลงมาคือ องค์ความรู้/คู่มือ/
แนวทาง/เครื่องมือ (n=19) และการจัดอบรม (n=10)
การเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยในพื้นที่ สสจ.ต้องการให้สำนักโรคไม่ติดต่อสนับสนุนในด้านสื่อ
มากที่สุด (n=20) รองลงมาคือ องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=16) และงบประมาณ (n=15)
การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากร สสจ.ต้องการการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=20) และสื่อ (n=20) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ด้านงบประมาณ (n=16)
การบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงแลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สสจ. ต้องการการสนับสนุน/ส่งเสริมในเรื่อง องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=24) รองลงมาได้แก่ สื่อ
(n=18) และงบประมาณ (n=15)
การดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน ต้องการการสนับสนุนด้าน องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/
เครื่องมือ (n=26) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ งบประมาณ (n=22) และ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (n=20)
ตามลำดับ
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แผนภาพที่ 17 การส่งเสริม / สิ่งสนับสนุนที่สถานบริการทางสาธารณสุขต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในระยะต่อไป (n=82)

จากข้อมูลตามแผนภาพ พบว่าสถานบริการทางสาธารณสุขตอบแบบสอบถามทั้งหมด 82 คน จาก
ทั้งหมด 224คน คิดเป็น ร้อยละ 36.6 การส่งเสริม/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อมากที่สุดในด้าน
การกำหนดนโยบายและแผนงาน คือ องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=44) รองลงมาคือ การผลักดัน
นโยบาย (n=27)
การเฝ้าระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยในพื้นที่ สถานบริการทางสาธารณสุขต้องการให้สำนักโรคไม่ติดต่อ
สนับสนุนในด้านสื่อมากที่สุด (n=41) รองลงมาคือ องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=34)
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การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากร สถานบริการทางสาธารณสุขต้องการ
การสนับสนุนด้าน สื่อ (n=40) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ งบประมาณ (n=38)
การบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงแลปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
สถานบริการทางสาธารณสุข. ต้องการการสนับสนุน/ส่งเสริมในเรื่อง องค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=45)
รองลงมาได้แก่ สื่อ (n=41) และงบประมาณ (n=39) ตามลำดับ
การดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน สถานบริการทางสาธารณสุขต้องการการสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้/คู่มือ/แนวทาง/เครื่องมือ (n=47) รองลงมาได้แก่ สื่อ (n=44) และงบประมาณ (n=41) ตามลำดับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงาน)ที่หน่วยงานเครือข่ายต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
l การบูรณาการงานภายในสำนักโรคไม่ติดต่อยังไม่ชัดเจนทำให้การเชื่อมโยงงานระหว่าง สคร. กับ
สำนักฯยากขึ้น นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ นั้น บางครั้งสคร.ไม่ทราบว่าผู้ใดที่รับผิดชอบงานใดบ้างจึงควร
มีการแนะนำให้สคร.รู้จักผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
l งานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะนี้ แต่
จะทำอย่างไรให้หน่วยงานภายนอก เช่น สปสช. เห็นความสำคัญและยอมรับมาตรฐาน/แนวทาง/องค์ความรู้ใน
ระดับประเทศได้
l พื้นที่ยังขาดการสนับสนุนทาง Air War ในการชักชวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเข้ามามี
ส่วนร่วมและมีบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในอนาคต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
l กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการกำหนดตัวชี้วัด
ที่หลากหลาย กรม/กอง มีการกำหนดแผนงานโครงการ บางส่วนมีความซ้ำซ้อนกัน
l ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด ส่วนกลาง มีช่องว่างมาก
l การจัดประชุมชี้แจงนโยบายของส่วนกลางให้จังหวัดทราบการประชุมวิชาการของกรมควบคุมโรค
จะได้ไปเฉพาะงานโรคติดต่อ
l การแจกเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงานได้รับไม่ทั่วถึง มีการจัดอบรมน้อยมากสำหรับผู้ปฏิบัติงานและ
อยากให้ สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดทำสื่อต้นฉบับ สนับสนุนสื่อ เช่น คู่มือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ให้ครบทุกสถาน
บริการและเพียงพอในการดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ รวมทั้งแผ่นพับโรค/การปฏิบัติตัว
และชุดนิทรรศการแบบ Roll-up
l การสนับสนุนสื่อ การสื่อสารแจ้งข่าวทาง websiteของสำนักฯ
l กรอบแนวทางการดำเนินงาน/นโยบายการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค เชิงบูรณาการโดยภาพ
รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดมีความชัดเจน(เชิงบูรณาการ)
l อยากให้มีการจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
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สถานบริการสาธารณสุข
1. สื่อเผยแพร่ความรู้ ในปัจจุบันมีน้อยมาก หน่วยงานต้องจัดทำเอง บางครั้งรูปแบบไม่สวย ไม่ทันสมัย
เนื่องจากขาดงบประมาณ ดังนั้นการสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจนจะส่งผลให้พื้นที่มีการทำงานได้สะดวกขึ้น
ปัญหาอีกประการที่ทำให้พื้นที่ทำงานได้ไม่ชัดเจนสืบเนื่องจากนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งรูปแบบ
กิจกรรมนั้น ยังไม่เด่นชัดเท่าที่ควร ทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายค่อนข้างทำได้ยาก ขอส่งตรงมายัง
หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
2. การสนับสนุนจากสำนักฯ ถึงโรงพยาบาลชุมชนมีน้อย ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ส่วนมาก
จะผ่านศูนย์อนามัย และสสจ. ถ้าหน่วยงานดังกล่าวไม่เห็นความสำคัญ สถานบริการก็ไม่ได้รับการสนับสนุนอะไร
ทำให้โรงพยาบาลชุมชนต้องทำกันเอง เนื่องจากแต่ตัวชี้วัดที่ส่งมานั้นรวดเร็วและชัดเจนมากทำให้ต้องรีบดำเนินการ
ให้ทัน
3. งานโรคไม่ติดต่อ เป็นงานที่ต้องทำโดยอาศัยบุคลากรหลายคนในหน่วยงานและต้องมีขั้นตอนในการ
ขออนุมัติโครงการต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คนที่รับผิดชอบงาน การผลักดัน
ให้งานที่จะเกินในชุมชนนั้นเกิดขึ้นยากมากจึงอยากให้หัวหน้าหน่วยงานให้ความสำคัญ ตลอดจนได้เล็งเห็นความ
สำคัญในชุมชนและเข้าไปปฏิบัติจริงจึงจะบรรลุเป้าหมายได้
4. การจัดรูปแบบและการสร้างเครือข่ายการคัดกรองภาวะสุขภาพของประชาชนให้ลงสู่ผู้ปฏิบัติในระดับ
ชุมชนให้ได้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายคัดกรองสูงมาก ผู้ปฏิบัติมีน้อย
5. ทางโรงพยาบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อทั้งในรอบ ในชุมชนดังนั้นเอกสาร
วิชาการ หรือคู่มือ ไม่เพียงพอ บางครั้งให้มาเล่มเดียว แค่มีผู้รับผิดชอบหลายแผนก รวมทั้งคู่มือ เอกสาร แผ่นพับ
ที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรังสำหรับแจกประชาชนในชุมชนนั้น ไม่เพียงพอ ทำให้ขาดแคลน
6. หนังสือหรือแนวปฏิบัติทางเรื้อรังบางเล่มนั้นมีเนื้อหาที่ยากทำให้มีการนำไปใช้กับการทำงานน้อยรวม
ทั้งแบบเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง จึงอยากให้ทางสำนักฯ ปรับให้อ่านง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
กับพื้นที่ได้จริง
7. สื่อที่ส่งมา เข้าใจว่าไม่ถึงมือผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรง ต้องระบุให้แน่ชัดว่าส่งถึงใครและต้องมีการ
ประสานที่ถูกต้อง จากที่ผ่านมาพบว่า แบบสอบถามหรือคู่มือต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงไม่ได้รับหลายเล่ม
8. หน่วยงานบันทึกข้อมูลลงไฟล์ ตามโปรแกรมบันทึกของสคร. แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงาน รพช.
9. เอกสารต้องอ่านเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
10. การจัดเก็บรายงานมีความซ้ำซ้อนกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ที่หน่วยงานเครือข่ายต้องการจากสำนักโรคไม่ติดต่อ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
1. ควรมีการประสานแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักกับสคร.ก่อนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
และควรพิจารณาเรื่องตัวชี้วัดแต่ละปี ควรให้สคร.ไปร่วมคิดด้วย
2. สื่อ/สิ่งสนับสนุนที่จัดสรรควรมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการอื่นๆ เช่น
กรมการแพทย์ กรมอนามัย สปสช. เป็นต้น
3. ควรให้การสนับสนุนในด้านงานสื่อสารและองค์ความรู้ในการทำงานในช่วงต้นปีงบประมาณ
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4. ควรมีเครื่องมือเพื่อวัดประเมินผลของกิจกรรม/ตามคุ้มทุน (ภาพรวม)
5. ควรมีการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงาน เริ่มการประเมิน นวัตกรรม วิจัยเพื่อเกิดรูปแบบใหม่งาน NCD
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. ควรมีการจัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน สสจ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบนโยบายและ
แผนงานในแต่ละปีร่วมกัน
2. ควรมีการจัดเวทีในการเปิดโอกาสให้สอ.ทราบ มีการนำเสนอผลงานตนเอง ซึ่งจะสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในระดับจังหวัดได้
3. สำนักฯ ควรมีการจัดอบรมหรือจัดประชุมวิชาการให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ปีละ 1-3
หลักสูตร เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ
4. ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับอำเภอให้ทุกสถานบริการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและควรมี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ควรประสานงานกับสปสช.ให้มีแนวทางการดำเนินงานเดียวกัน รวมกันตัวชี้วัดและส่วนกลางควรมี
งบประมาณสนับสนุน
สถานบริการสาธารณสุข
1. ควรมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน เพราะส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาทำงานกับโรคติดต่อด้วย เนื่องจาก
บางพื้นที่ผู้รับผิดชอบเป็นคนเดียวกัน แต่บางทีทำคนละส่วนทำให้บางคนสามารถเข้าร่วมอบรม/ประชุมได้แต่ไม่
สามารถทำงานได้ เพราะผู้ปฏิบัติเป็นอีกคน
2. ควรมีการสนับสนุนในเรื่องของบประมาณ/สื่อ/คู่มือสนับสนุน การจัดประชุม/อบรมแก่พื้นที่และควร
ดำเนินการในการส่งหนังสือราชการให้เร็วขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับหนังสือแบบกระชั้นชิดมาก
3. ควรมีการจัดอบรมหรือประชุมชี้แจงผู้ดำเนินงาน NCD ก่อนดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อทำความ
เข้าใจ ในตัวชี้วัด,ข้อความต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
4. ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อยต่อเนื่องแก่บุคลากร และจัดส่งสื่อสนับสนุนเป็นระยะควรเพิ่มเอกสาร
วิชาการ คู่มือ ที่เพียงพอ
5. ควรมีมาตรการในการประเมินบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน เช่น
องค์กรไร้พุง
6. ควรสนับสนุนติดตามงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ สนับสนุนองค์ความรู้และที่ปรึกษา, งบประมาณ,
แนวทางการทำงานให้เป็นแนวทางเดียวกันกับสปสช. และควรมีการสื่อสารกับสปสช. ด้วย
7. ควรมี KM ระหว่างสคร.ปีละ 1 ครั้ง และเปิดโอกาสให้อปท.เข้ามาร่วมด้วยและงานต่างๆ สำนัก
NCD อยู่กันเป็นส่วนๆไม่ค่อยจะต่อเนื่องกัน แต่ละฝ่ายดูเหมือนไม่ค่อยประสานกัน
8. ควรมีการจัดส่งสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ มายังกลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ กลุ่มการพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลชุมชนโดยตรง
9. ควรออกสื่อใน TV เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจ เห็นความสำคัญของการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ เป็นต้น
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10. ควรมีการกำหนแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พร้อมคู่มือในการดำเนินการเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ปี
11. ควรมี ก ารประชุ ม เวที เ ครื อ ข่ า ยสคร.1-12 และทุ ก จั ง หวั ดในเขตรั บ ผิ ด ชอบจั ง หวั ด ละ 1 คน
เพื่อมาระดมความคิดเห็นในการวางแผนในปีต่อไปว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12. ควรผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
13. โรงพยาบาลงบไม่พอที่จะสร้างสื่อหรือจัดทำเพิ่มเติมเพื่อกระจายให้เครือข่ายได้ทั่วถึง ทำให้สสอ.
บางแห่งไม่ได้รับสื่อ/สิ่งสนับสนุนเกี่ยวกับโรคเรื้อรังได้อย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) และการประเมินติดตาม
การดำเนินงานระยะต่อไป
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
1. ควรจัดทำเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง เพื่อประเมินการดำเนินงานต้านโรคเรื้อรัง
ในเชิงกระบวนการและผลลัพธ์ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ในการตรวจราชการทุกเขตเนื่องจากปัญหาโรค
เรื้อรังเป็นปัญหาสำหรับทุกพื้นที่ ควรมีแนวทาง มาตรฐานการประเมินการแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่เขตดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. มาตรฐานเมื่อจะผ่านเกณฑ์แล้วตอบได้แต่ผ่านเกณฑ์ควรจะมีข้อประเมินที่ใช้เป็นแนวทางต่อไป
อย่างไร และตอบได้อย่างไร ว่าลดโรค ลดป่วยได้
3. ควรวางกรอบการทำงานเชิงสุทธิ แล้วกำหนดหรือกรอบการทำงานไปให้ในทิศทางเดียวกันระหว่าง
สำนักฯ สคร. และ สสจ.
4. ควรผลักดันให้เป็นนโยบายของกระทรวงต่อเนื่อง เพื่อเกิดตามยั่งยืนของกิจกรรม เพราะงาน NCD
ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาและนโยบายที่มีความต่อเนื่อง
5. การบูรณาการกับกรม/กองต่างๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่การทำงานของพยาบาลยังมีความสับสนซับซ้อน
ทำให้ สสจ.มองว่าเป็นภาระและไม่ได้ช่วยให้ปัญหา NCD ลดลง เช่น KPI ที่ นพ.สสจ. มองเห็นว่ายังเป็น
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม
6. ควรมีการถ่ายทอดแนวทางการทำงานและการติดตามหาแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี
7. ส่วนกลางต้องประสานกับสปสช.ให้ได้ เพื่อให้การดำเนินงานที่ลงสู่พื้นที่เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัด การรายงานผล เพราะสร้างความลำบากให้ผู้ปฏิบัติงานมาก และผู้ปฏิบัติมีแนวโน้มจะเลือก
ทำงานที่มีค่าตอบแทนก่อน ส่วนงานที่เพิ่มขึ้นมาจะทำทีหลัง และให้คนของกรมควบคุมโรคเข้าไปมีส่วนรับรู้
ทุกเรื่องซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อไม่ใช่ให้สคร.รู้จากจังหวัด
8. ควรผลักด้นให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด และรับทราบในระดับผู้บริหารที่จะต้องสนับสนุนและขับเคลื่อน
การทำงานให้มีการบูรณาการของทุกกลุ่ม/ฝ่ายงาน เช่น งานส่งเสริมสุขภาพ งานโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพ
ภาคประชาชน แพทย์ทางเลือกและแผนไทย สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ของแต่ละระดับ
9. การติดตามประเมินตามตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาโรคเรื้อรังปี 2553 ได้แก่ อัตราเพิ่ม
ผู้ป่วยในลดลง ทำให้มีความขัดแย้งกับเป้าหมายของสถานบริการที่ต้องการให้มีการ admit มากขึ้น เพราะมีผล
กับการได้รับงบประมาณ
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. ควรมีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบูรณาการตัวชี้วัดและ
การประเมินผลงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและควรมีงบประมาณให้จังหวัดได้ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
2. ความชัดเจนของการดำเนินงาน หรือขอบเขตของงานซึ่งสำนักโรคไม่ติดต่อรับผิดชอบ เนื่องจากใน
ขณะนี้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดต้องรับงานที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเกือบทั้งหมดที่มาจากทุกกรม ยกเว้นมะเร็ง
เต้านม มะเร็งปากมดลูก
3. ควรมีการดำเนินนโยบายให้ผู้บริหารในจังหวัดรับทราบเพื่อจะได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงาน
ระหว่างทีมกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมประเมินกับสคร. และจังหวัด
4. ควรมีการการบูรณาการ KPI ของสำนักโรคไม่ติดต่อและ KPI ของสำนักตรวจราชการให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
5. ควรเห็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องเห็นกระบวนการ
สถานบริการทางสุขภาพ
1. งานไม่เป็นเนื้อเดียวกัน กระจัดกระจาย มองไม่เห็นภาพรวม บางครั้งต่างคนต่างทำ
2. ควรมีการประเมินเป็นระยะพร้อมทั้งมีการสนุบสนุน เหมือน สปสช. ซึ่งชัดเจนมากและสิ่งสนับสนุน
มาจากส่วนกลาง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เข้าใจง่าย สั้นกะทัดรัด
3. การติดตามผลงาน ควรทำให้เห็นตัวชี้วัดชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติ
4. การจัดการองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังน้อย ควรให้มีการจัดการในระดับพื้นที่ให้มาก
กว่านี้ (ไม่ควรจัดแต่เฉพาะ ส่วนกลาง) เพราะจะได้รับทราบกันทั่วถึง
5. ควรจัดส่งคู่มือและการจัดประชุมวิชาการของสำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อให้ทราบทั่วถึงเพื่อได้มี
กิจกรรมร่วมอย่างมีคุณภาพ
6. อยากให้มีการประชุมเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมีตัวชี้วัดที่แน่นอน
7. การดำเนิ น งานต้ อ งอาศั ย แกนนำในชุ ม ชนอย่ า งมาก จึ ง ต้ อ งการสื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม แกนนำมาใช้
ประโยชน์อย่างพอเพียง และมีความทันสมัยสวยงาม
8. ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการให้เหมาะสมกับปริมาณผลงานที่คาดหวังเอกสารวิชาการ
แผ่นพับควรจัดส่งตรงถึงหน่วยงานไม่ต้องผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพราะทำให้ไม่ได้รับอย่างทั่วถึง
9. การจัดทำระบบรายงานควรง่ายสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติและไม้ซ้ำซ้อนกับสปสช.
10. โครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2552 แต่ในปี 2553 พบว่าไม่มีการพูดถึงและติดตามงาน
ควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นโครงการที่ดีมาก
11. ต้องการพี่เลี้ยงที่เป็นต้นแบบของการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเพื่อนำรูปแบบไปดำเนินการต่อ
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
12. การประเมินติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในปีต่อไป ควรจะมีการทบทวนใหม่ และมีการได้
ระดมสมองจากสคร.ทุกเขต
13. เนื่องจากงาน NCD เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดและรายละเอียดในรายงาน รวมถึงการทำงานค่อนข้าง
มากดังนั้น รูปแบบการจัดทำรายงานหรือผลการดำเนินงานควรมีความกระชับมากกว่านี้เพราะรายะเอียดมากเกินไป
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ทำให้การลงพื้นที่และการรายงานผลมีความซับซ้อน เช่น ของสนย.กับสปสช. บางครั้งข้อมูลไม่ตรงกันต้องมี
การกรอกข้อมูลเพิ่มทำให้ภาระงานมากเกินความจำเป็นแต่รายละเอียดของงานดีแล้วควรมีการประชุมร่วมกันของ
ผู้จัดทำแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. รายงานสุขภาพดีวิถีไทย ควรทำไปใข้ร่วมกับการคัดกรองความเสี่ยงของ สปสช. และเกณฑ์
ประเมินตัวชี้วัดควรอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่รีบภาระงานมาก เกณฑ์การแยกภาวการณ์เกิดโรค
ต่างกันส่งผลให้ทำงานช้า
15. ควรกำหนดนโยบายและตัวชี้วัดระยะยาวและแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจะได้
ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้น
16. แบบประเมินสุขภาพวีถีไทยใช้ประโยชน์ได้น้อย
17. การโอนเงินงบประมาณค่อนข้างล่าช้า จะไปในช่วงฤดูทำนา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่เป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้ และกิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถทำได้
กลุ่มที่ 4 ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดโครงการ
1. ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี งบประมาณ 2552
เกณฑ์
1. การดำเนินการโครงการ
เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ทั้งด้านระยะเวลา ปริมาณ
และคุณภาพ
2. ความพึงพอใจต่อการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมโครงการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
4. ผู้ที่ได้รับผลผลิตสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
คะแนนรวม
เฉลี่ย
110 คะแนน
(36 คะแนน)
คะแนนความ
พึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย 3.34
(12 คะแนน)

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ร้อยละ 92
(20 คะแนน)

การดำเนินงานโครงการ สำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการ Flagship I
บรรลุตามวัตถุประสงค์และได้ผลผลิตตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมควบคุมโรค
ภายใต้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งด้านระยะเวลา ปริมาณ และคุณภาพ อยู่ในระดับที่ 3 รวมทั้ง
ผู้ร่วมดำเนินการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง และกลุ่มเป้าหมายสามารถนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บได้ถึงร้อยละ 92 เมื่อนำมาคิดคะแนนตามเกณฑ์ ได้คะแนนรวม 68
คะแนน อยู่ในระดับที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 อยู่ในระดับปานกลาง
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2. การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
ปี พ.ศ. 2552
เกณฑ์
ระดับที่ 1
1. ผลการดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
ใน ปี พ.ศ. 2552
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กรมควบคุมโรค
กำหนด
2. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานโครงการ
สำนักโรคไม่ติดต่อ
ในปี พ.ศ. 2552
3. ความพึงพอใจต่อมาตรการ
และการสื่อสารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จากสำนักโรคไม่ติดต่อ
			

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 3
(24 คะแนน)

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5
จังหวัดดำเนินงาน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่
กรมควบคุมโรค
กำหนด
ร้อยละ 93.0
(40 คะแนน)

คะแนน
ความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.3
(12 คะแนน)

จากตาราง พบว่า การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ใน ปี
พ.ศ. 2552 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด ผลผลิตโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อในปี พ.ศ. 2552
สนับสนุนการดำเนินงานและการดำเนินงานโครงการสำเร็จระดับ 3 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานเครือข่ายมีความ
พึงพอใจต่อมาตรการและการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในระดับปานกลาง เมื่อรวมคะแนน
ตามเกณฑ์ ได้ 76 คะแนน อยู่ในระดับที่ 4 แสดงว่า การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 อยู่ในระดับดี
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บทที่ 5

สรุปผลการประเมิน
		
การประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการ
ลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1: Flagship 1) โดยวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงานโครงการ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นการประเมินเฉพาะโครงการบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ กรอบแนวคิดหลักในการประเมินใช้รูปแบบเหตุผล
สัมพันธ์: Logical Evaluation Model เน้นกระบวนการในการดำเนินการด้านเวลา ปริมาณ และคุณภาพรวม
ทั้งผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ที่ทำให้เกิดผลผลิตของโครงการโดยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการโดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือประเมินจำนวน 3 ชุดที่ ผู้ประเมินสร้างขึ้น ชุดที่ 1 เป็นแบบ
รวบรวมข้อมูลโครงการ( logic tree) ใช้รวบรวมข้อมูลโครงการ ชุดที่ 2 และ3 เป็นแบบสอบถาม ซึ่งตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
เป็นนักวิชาการของสาธารณสุขสำนักโรคไม่ติดต่อที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 16 คน ใน
18 โครงการ กลุ่มที่ 2 ได้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ ของหน่วยงานสคร. สสจ. รพศ./ รพท.
รพช. สสอ.และสอ. จำนวน 276 คน ใน36 จังหวัด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster ตามเขตสคร. 1-12
ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 ประเมินจากความสำเร็จโครงการตาม
เวลา ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมโครงการและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
2. ระดับการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 ประเมินจากระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินป้องกัน
ควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 และความ
พึงพอใจต่อมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของหน่วยงานเครือข่าย
โดยจัดเกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จและระดับการบรรลุเป้าหมาย 5 ระดับ ตามผลคะแนน ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม่น่าพอใจ ระดับที่ 2 ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 ปานกลาง ระดับที่4 ดี และระดับที่ 5 ดีมาก
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สรุปผลการประเมิน
ผลการรวบรวมข้อมูลโครงการจากเอกสาร และแบบสอบถามจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็น
หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ จำนวน 18 โครงการ ได้รับแบบสอบถามตอบกลับครบ
18 ชุด จำนวน 16 คน พบว่ามีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าโครงการเฉลี่ย 6.6 ปี (มากที่สุด 20 ปี น้อยที่สุด
1 ปี) ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าโครงการจำนวน 2 โครงการ (รวมโครงการในและนอกแผนปฏิบัติราชการฯ) ชุดที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาและผู้รับหรือใช้ผลผลิตจากโครงการ หน่วยงาน สคร. สสจ.และสถานบริการทาง
สาธารณสุข(รพศ./รพท. รพท. สสอ.และสอ.) ใน 36 จังหวัด ได้รับตอบกลับจำนวน 136 ชุด คิดเป็นร้อยละ
49.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รองลงมาได้แก่ พยาบาลวิชาชีพโดยมี
ระยะเวลาในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่าง 0-4 ปี
ผลการประเมิน สรุปเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ กระบวนการดำเนินงานและผลผลิตของโครงการ
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่ายต่อการดำเนินงานโครงการของสำนักโรค
ไม่ติดต่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการกระบวนการดำเนินงานโครงการและผลผลิตโครงการ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักโรคไม่ติดต่อที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
จำนวนทั้งหมด 19 โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น17,251,500.- บาทคิดเป็นเงิน เฉลี่ยต่อ
โครงการ 907,973.- บาท พบว่ามีการปรับแผนปฏิบัติราชการระหว่างปี จำนวน10 โครงการ โดยเป็นการปรับ
ลดงบประมาณ โครงการ 9 โครงการและปรับกิจกรรม 8 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ 	
1.1 การดำเนินโครงการ พบว่า กิจกรรมหลักในการดำเนินโครงการเป็นการจัดประชุม/สัมมนามาก
ที่สุด รองลงมาเป็นการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และการจัดจ้างผลิตสื่อ/สิ่งพิมพ์ ตามลำดับ โดยเฉลี่ย 4 กิจกรรม
หลัก/โครงการ ด้านเวลา พบว่าดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด ตามแผน จำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 83.0)
บางโครงการช้ากว่ากำหนดสาเหตุจากการอนุมัติงบประมาณล่าช้า โครงการเร่งด่วนเข้ามา และมีปรับการแผน
งบประมาณโครงการ ด้านปริมาณ พบว่า ได้ปริมาณผลผลิตตามแผนจำนวน 15 โครงการ (ร้อยละ 83.0)
ได้ผลผลิตมากกว่าที่กำหนดจำนวน 1 โครงการและได้ผลผลิตน้อยกว่าที่กำหนด 2 โครงการ การติดตาม
ประเมินผลโครงการ โครงการส่วนใหญ่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ โดยเป็นตัวชี้วัดผลผลิตมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ พบว่ามีผลสำเร็จตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 10 โครงการ (ร้อยละ 55.6)
และมีโครงการที่ได้ผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมายหรือไม่ได้ประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 33.3)
ในขณะที่มีโครงการที่ได้ผลสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายจำนวน 2 โครงการ (ร้อยละ 11.1) 	
1.2 ผลผลิตโครงการแบ่งตามกลุ่มผลผลิตย่อย 7 ผลผลิตของโครงการหลัก P1:flagship 1 พบว่า
มีโครงการตามกลุ่มผลผลิตย่อย 5 กลุ่มโดยอยู่ในกลุ่มผลผลิตย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/
คู่มือ/แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและการควบคุมความเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เฉพาะมากที่สุด จำนวน 8 โครงการ (ร้อยละ 44.4) รองลงมาได้แก่กลุ่มผลลิตย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบ
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เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการและบาดเจ็บกลุ่มผลผลิตย่อยที่ 5 นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เอื้อต่อการลดเสี่ยง
กลุ่มละ 3 โครงการเท่ากัน (ร้อยละ 16.7)
1.3 ปัจจัยเอื้อในการดำเนินงานโครงการ
		 ปัจจัยภายใน ได้แก่ นโยบายหน่วยงาน การอนุมัติโครงการ การจัดทำหนังสือราชการ แหล่ง
ค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ความเชี่ยวชาญของหัวหน้า
โครงการและจำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอ และมีความสะดวกในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 	
		 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก ด้านงบประมาณ
และนโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/หน่วยงาน
1.4 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
		 ปัจจัยภายใน ได้แก่ การจัดทำหนังสือราชการ เวลาในการจัดทำโครงการ นโยบายหน่วยงาน
การอนุมัติโครงการและ การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน เครื่องมือและ อุปกรณ์ในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านวิชาการ จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการและความเชี่ยวชาญของ
หัวหน้าโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
		 ปัจจัยภายนอก ได้แก่การประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกงบประมาณ
นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/กรม/หน่วยงาน การเมืองและด้านเวลา
		 เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจัยเดียวกันเป็นได้ทั้งปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยเอื้อ แต่บริบทต่างกันใน
แต่ละโครงการ เช่น นโยบายหน่วยงาน การจัดทำหนังสือราชการ การอนุมัติโครงการและการประสานงาน/
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน การประสานงาน/ความร่วมมือหน่วยงานภายนอก
1.5 บทเรียนและปัจจัยความสำเร็จ
		 ปัจจัยความสำเร็จ เป็นนโยบายระดับชาติ/กระทรวงฯ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดและผู้บริหาร
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของปัญหาและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและได้รับสนับสนุนงบประมาณ
เพียงพออย่างต่อเนื่อง หัวหน้าหน่วยงานและที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญ มีคณะทำงานเข้มแข็งและการวางแผน
การที่ดี รวมทั้ง มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีและบุคลากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
		 บทเรียนและประโยชน์ที่ได้รับ การจัดทำโครงการควรทำข้อตกลงกับสคร. ก่อนเสนอของบ
ประมาณในแต่ละปี และกำหนดกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจในการทำงาน
ร่วมกันและควรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของเครือข่ายเพื่อเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานไม่เป็นการเพิ่ม
ภาระงาน ลดช่องว่าง และเปิดโอกาสให้เครือข่ายเข้าร่วมพัฒนา เป็นต้น

ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
ผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลักดันโครงการ กลุ่มร่วมพัฒนา และ
กลุ่มรับ/ใช้ผลผลิต ดังมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กลุ่มผลักดันโครงการ ได้แก่ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนัก/หน่วยงานวิชาการภายนอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้ หน่วยงานอื่น ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล
สถานีอนามัย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
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2.2 กลุ่มร่วมพัฒนาโครงการ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจากกรมวิชาการ/สคร./สสจ. บุคลากรจากสถาน
ศึกษา และจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น อปท. IHPP/สปสช. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, สสส.
WHO สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ อสม. ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นต้น พบว่า บุคคล/
หน่วยงานต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม เช่น กรมประชาสัมพันธ์ เครือข่าย NCD อื่นๆ เช่น สมาคมโรค
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันพระบรมราชชนนี เป็นต้น
		 กิจกรรมที่เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมประชุม/เข้ารับการอบรม นำเสนอผลงานร่วมเป็นวิทยากร/
ที่ปรึกษา/รับจ้างเหมา เป็นคณะทำงาน/ คณะกรรมการ/ประสานงานพื้นที่และร่วมดำเนินการ
		 ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม พบว่า การติดต่อประสานงาน เป็นปัญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์ความรู้ ส่วนสิ่งที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดได้แก่
การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก
		 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร พบว่าผ่านทางการประชุมชี้แจงมากที่สุด รองลงมา คือทางหนังสือ
ราชการ และทางอินเตอร์เน็ต การช่องทางกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่พึงพอใจในภาพรวม พบว่า หนังสือราชการ รอง
ลงมาคือการประชุมชี้แจง และอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่ไม่พึงพอใจ พบว่าเนื่องจากความไม่ชัดเจน ค่อนข้างช้าไม่ทัน
การณ์ และไม่ทันสมัย
		 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จากการประเมินความพึงพอใจ 7 หัวข้อ ได้แก่การ
ติดต่อประสานงาน การต้อนรับ ความเอาใจใส่ การอำนวยความสะดวก ด้านข้อมูล/เนื้อหาทางวิชาการ/องค์
ความรู้เอกสารประกอบการทำกิจกรรม การให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น รูปแบบกิจกรรม/โครงการและ
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) พิจารณาตาม
รายข้อพบว่า ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55)
2.3 กลุ่มผู้รับหรือผู้ใช้ผลผลิตจากโครงการ มากที่สุดได้แก่ หน่วยงานสคร. รองลงมาได้แก่ สสจ.
รพศ./รพท. และ รพช. สอ.ตามลำดับ นอกจากนี้ มีหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นต้น และพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับผลผลิตอย่างน้อย 1 รายการจาก
14 รายการ (ร้อยละ 88.2) สาเหตุที่ไม่ได้รับตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่ได้ส่งเอกสารถึงผู้รับโดยตรง เอกสาร
ผลิตมีจำกัดไม่พอกับความต้องการ
		 การนำไปใช้ประโยชน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถนำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ ในภาพรวมร้อยละ
84.2-100.0 โดยกลุ่มผลผลิตที่เป็นคู่มือ แนวทาง เอกสารความรู้ต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ
84.2-100.0 ส่วนกลุ่มผลผลิตที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ 86.1-94.7
		 การส่งเสริม/สิ่งสนับสนุนที่ต้องการ พบว่า ต้องการให้ผลักดันนโยบาย องค์ความรู้ ในการเฝ้า
ระวังและแจ้งข่าวสารเตือนภัยในพื้นที่ การบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงแลปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งการดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชนมากที่สุด
		 ความพึงพอใจต่อการพัฒนามาตรการและการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสำนัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากการประเมินความพึงพอใจตามมาตรการ 7 เรื่อง
ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พัฒนารูปแบบ คู่มือ และแนวทางในการ
ดำเนินงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี/การพัฒนาวิชาการ/การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชา
การในการจัดการป้องกันและลดปัญหาของปัจจัยเสี่ยง นโยบาย กฎหมาย มาตรการที่เอื้อต่อการลดเสี่ยงด้าน
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เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการลดปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงและการรณรงค์สื่อสารความเสี่ยง พบว่าใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับปานกลางทุกเรื่อง

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด
3.1 ตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค พบว่าผลการดำเนินงานของจังหวัดโดยสรุปมี
จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จำนวน 70 จังหวัด (จาก 75 จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร) คิดเป็นร้อยละ 93.0
ผลการดำเนินงานรายองค์ประกอบ (จากรายงานที่สมบูรณ์ทั้งหมด 65 จังหวัด) พบว่าจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์และ
ได้คะแนนเต็มทุกองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ ทั้งหมด 14 จังหวัด (ร้อยละ 22.0) จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์แต่
ไม่ได้คะแนนเต็มทุกองค์ประกอบจำนวน 51 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 78.0 และพบว่าองค์ประกอบที่ 4 จังหวัด
ไม่ได้คะแนนเต็มมากที่สุด จำนวน 33 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และ
องค์ประกอบที่ 5 เท่ากัน จำนวน 25 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 38.0
3.2 ตัวชี้วัดผลการประเมิน
		 - ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี งบประมาณ 2552 ผลการประเมิน
พบว่า ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี งบประมาณ 2552 ได้คะแนนรวม 68 คะแนน
อยู่ในระดับที่ 3 ระดับปานกลาง
		 - ระดับการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 ผลการประเมินพบว่า การบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนิน
งานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 ได้คะแนนรวม 76 คะแนน อยู่ในระดับที่
4 ระดับดี

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหน่วยงานเครือข่าย
4.1 ข้อคิดเห็นการดำเนินงานโครงการ นโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งรูปแบบกิจกรรม
ไม่เด่นชัดเท่าที่ควร การบูรณาการงานภายในสำนักโรคไม่ติดต่อและหน่วยงานภายนอกยังไม่ชัดเจน บางส่วน
มีความซ้ำซ้อน ขาดการสนับสนุนทาง Air War และสื่อเผยแพร่ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด
ส่วนกลาง มีช่องว่างมาก
4.2 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการหน่วยงาน สคร. ควรมีการประสานแผนการดำเนินงาน
ระหว่างสำนักฯกับสคร. ก่อนการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณและเปิดโอกาสให้สคร.ร่วมพิจารณาเรื่องตัวชี้วัด
สนับสนุนในด้านงานสื่อสารและองค์ความรู้ในช่วงต้นปีงบประมาณและสื่อ/สิ่งสนับสนุนควรมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับงานที่เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการอื่นๆ มีการพัฒนาความศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาการประเมิน นวัตกรรม
วิจัยเพื่อเกิดรูปแบบใหม่ หน่วยงาน สสจ. จัดประชุมผู้รับผิดชอบงาน สสจ.อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรับทราบ
นโยบายและแผนงานในแต่ละปีร่วมกันและ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ประสานงานกับ สปสช.ให้มี
แนวทางการดำเนินงานเดียวกัน กำหนดเป็นตัวชี้วัดในระดับอำเภอ พัฒนาด้านวิชาการโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดอบรมหรือจัดประชุมวิชาการให้ ปีละ 1-3 หลักสูตร และสนับสนุนสื่อ เช่น คู่มือ โปสเตอร์ แผ่นพับ
ให้ครบและเพียงพอทุกสถานบริการ สถานบริการสาธารณสุข ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และเข้มข้น มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน จัดอบรมและประชุมชี้แจงผู้ดำเนินงาน NCD ก่อนดำเนินงานใน
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แต่ละปี เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนงบ
ประมาณ/สื่อ/คู่มือ และผลิตสื่อ air war เพื่อกระตุ้นให้คนไทยสนใจ เห็นความสำคัญของการดูแลส่งเสริมสุข
ภาพ ป้องกันโรค ควรมีการประชุมเวทีเครือข่ายสคร.1-12 และทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน
ในปีต่อไป
4.3 ข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัดในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย)
		 ผลักดันให้เป็นนโยบายของกระทรวงและงบประมาณต่อเนื่อง และทบทวนเกณฑ์การดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง และระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินการดำเนินงานโรคเรื้อรังในเชิง
กระบวนการและผลลัพธ์ ให้มีความกระชับไม่ซับซ้อน และผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด ถ่ายทอดแนวทาง
การทำงานและการติดตามหาแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ในการตรวจราชการทุก
เขตและมีคู่มือประเมินการแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่เขตดังกล่าว ประเมินสามารถบอกได้ถึงแนวทางพัฒนาต่อไป
ที่สามารถตอบการลดโรค ลดป่วยได้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานโครงการ
		 ในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาและจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี ได้ดำเนินงานตามกรอบ
และแนวทางกองแผนงานกรมควบคุมโรคผ่านทางกลุ่มสนับสนุนวิชาการสำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2552 โครงการสำนักฯภายใต้โครงการหลัก P1:flagship 1 จำนวน 19โครงการ การอนุมัติโครงการค่อนข้างช้า
ปลายไตรมาสที่ 1 ในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จตามเวลาและได้ผลผลิตตามเป้าหมาย การดำเนินงาน
ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้บริหาร ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และผู้ร่วมจัดทำโครงการ ภาระงานของ
บุคลากรค่อนข้างมาก เนื่องจากรับผิดชอบหลายโครงการ บางโครงการใช้งบประมาณสูง มีภาคีเครือข่าย
เกี่ยวข้องจำนวนมาก วิชาการต้องครบถ้วนและทันสมัย ที่ต้องรับผิดชอบและใช้ความสามารถสูง ในส่วนการ
ดำเนินงานตามโครงการที่วางแผนในไตรมาสที่ 1 ล่าช้าโครงการส่วนใหญ่มีการปรับแผนระหว่างปีทั้งปรับรวบ
กิจกรรม เพิ่มกิจกรรม ยกเลิกโครงการและงบประมาณ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลา มีงาน
ด่วนเชิงนโยบายเข้ามาและความไม่พร้อมในการดำเนินงานของเครือข่าย กิจกรรมหลักส่วนใหญ่เป็นการจัด
ประชุม กิจกรรมหลักที่ระบุในบางโครงการไม่เป็นกิจกรรมหลักที่นำมาซึ่งผลผลิตโครงการ กิจกรรมหลักแบบ
เดียวกันมีเกณฑ์ต่างกันไม่เป็นแนวทางเดียวกันทำให้ไม่สามารถนำมารวมหรือเปรียบเทียบได้ ตัวชี้วัดโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีเชิงคุณภาพบ้างแต่น้อย การติดตามกำกับผลการดำเนินงานกิจกรรมหลัก
ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นในภาคสาธารณสุข นอกภาคสาธารณสุข
มีบ้างบางโครงการ
		 ปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยเอื้อ มีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ในการจัดทำโครงการแม้ว่าปัจจัย
เดียวกันแต่ต่างโครงการเป็นได้ทั้งปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยเอื้ออาจเป็นไปได้ว่าขึ้นกับมุมมองของผู้รับผิดชอบ
และบริบทแต่ละโครงการ เช่น ความเร่งด่วน เวลา ภาระงาน สัมพันธภาพ ความชำนาญของบุคลากร เป็นต้น
		 จุดแข็ง
		 1. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
และของกรมควบคุมโรค ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รับงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ
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		 2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ
		 3. ได้รับความร่วมมือที่ดีจากภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข
		 4. มีความพร้อมแหล่งวิชาการและมีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงให้สนับสนุนด้านวิชาการ
		 โอกาสที่พัฒนา
		 1. คุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ
		 2. การสื่อสารประสานงานภายในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจ
และความร่วมมือ
		 3. สิ่งสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ เช่น ความพร้อมและประสิทธิภาพเครื่องมือ อุปกรณ์
และสนับสนุนงบประมาณในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย กระบวนการจัดทำหนังสือราชการ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัด
		 4. สมรรถนะบุคลากรสำนักฯ

2. วิเคราะห์ความสำเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ
		 ผลผลิตโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อที่บรรจุในแผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรคปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ภายใต้โครงการหลัก P1:flagship 1 18 โครงการ ผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลผลิตย่อยที่ 2 การพัฒนา
รูปแบบ/เทคโนโลยี/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวทาง ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ กลุ่มผลผลิตอื่นๆ
มีน้อย บางกลุ่มไม่มีผลผลิต อาจเนื่องจากไม่เป็นภารกิจของสำนักโดยตรงเช่นผลผลิตที่ 3 การบริการประชาชน
ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลผลิตโครงการมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
โครงการหลัก P1:flagship 1 รวมทั้งสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (สุขภาพดีวิถีไทย)
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค และเป้าหมายการให้บริการกรมควบคุมโรคและกระทรวง การเผยแพร่
ผลผลิตสู่กลุ่มเป้าหมายยังมีปัญหาไม่ทั่วถึง การประสานงาน การสื่อสาร และช่องทางในการเผยแพร่ ผลผลิตที่
หน่วยงานเครือข่ายได้รับสามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ ผลผลิต
บางเรื่องมีปัญหาในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่
ผลผลิตโครงการทั้งหมดส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะสั้นในการเกิดความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานเครือข่ายไม่พบว่ามีโครงการที่ส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะกลางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมระดับบุคคลและประชากร การทำให้เกิดระบบการจัดบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงและ
การจัดสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการรวมทั้งการผลักดันกฎหมายควบคุม ลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
		 ตามกรอบการติดตามประเมินผลของกรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดประสิทธิผลมีเฉพาะตัวชี้วัดด้านโรค
ไม่ติดต่อไม่ครอบคลุมงานบาดเจ็บและจมน้ำ ซึ่งเป็นภารกิจของสำนักและเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการ
P1:Flagship 1
ผลการประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ (สุขภาพดีวิถีไทย) ตามเกณฑ์กรมควบคุมโรค
5 องค์ประกอบ เป็นการประเมินเฉพาะการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อไม่ครอบคลุมงานบาดเจ็บและจมน้ำ
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของสำนัก โดยประเมินเชิงกระบวนการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานครอบคลุมทั้งการบริหาร
จั ด การ การลดเสี่ ย งรายบุ ค คลและในประชากร ในภาพรวมของจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด สามารถดำเนิ น งาน
ผ่านเกณฑ์ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงมีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อครอบคลุมทั่วประเทศ แม้ว่า
องค์ประกอบที่ 4 ที่ 1 และที่ 5 ยังไม่สามารถดำเนินงานได้ครบทุกข้อ ในเรื่องความครอบคลุมการให้บริการ
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ฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผลในการบริการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เรื่องนโยบายแผนงาน โครงสร้างและความต่อเนื่อง รวมทั้งเรื่องการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมความเสี่ยงในชุมชนตามกระบวนการที่กำหนด ที่ต้องพัฒนาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งสนับสนุนที่หน่วยงาน
เครือข่ายต้องการข้างต้น ในภาพรวมส่วนใหญ่ต้องการให้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ การผลักดันนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณและสื่อ ที่อาจยังไม่เพียงพอหรือได้รับไม่ทั่วถึง นอกจากนี้หน่วยงานเครือข่ายได้สะท้อน
ปัญหาจากการบูรณาการงานในภาพรวมจากส่วนกลาง ในการประสานงาน การสื่อสาร หน่วยงานเครือข่าย
ความซ้ำซ้อนระบบการติดตามประเมินผล พบว่าความพึงพอใจต่อมาตรการและการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังทุกเรื่องอยู่ในระดับปานกลาง
ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อได้ดำเนินงานโครงการ
ไม่เพียงแต่โครงการตามแผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรคเท่านั้น แต่ยังได้ดำเนินการโครงการนอกแผนฯที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เช่น สปสช. องค์การอนามัยโลก รวมถึงโครงการที่ได้ร่วม
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายโครงการ ที่เป็นการผลักดันเชิงนโยบาย งบประมาณ การบูรณาการ
เครือข่ายและความร่วมมือ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของแผนงานโครงการหลัก การให้บริการ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (ดังแผนภาพที่แนบ) ในการขับเคลื่อน
นโยบาย ระบบ/แนวทางการจัดการโรคไม่ติดต่อการติดตามกำกับประเมินผล รวมทั้งการการบูรณาการจากส่วนกลาง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันมีการผลักดันเชิงนโยบายทั้งระดับประเทศ รวมทั้งหลายหน่วยงานได้ดำเนินงานเพื่อ
จัดการลดปัญหาโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง แต่แผนงาน ยุทธศาสตร์ การผลักดันเชิงนโยบาย/มาตรการในการ
เสริมสร้างสุขภาพ สนับสนุนให้เกิดการลดเสี่ยง ระดับบุคคล และประชากร รวมทั้งการบูรณาการทางความคิด
สร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนของภาคีเครือข่าย ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา โครงสร้างเครือข่าย
และการบูรณาการไม่ครอบคลุมและไม่เข้มแข็ง แยกส่วน แนวทางการดำเนินงานบางเรื่องและระบบการติดตามมี
ความหลากหลายและซ้ำซ้อน ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในความร่วมมือในระดับกิจกรรมและโครงการ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
1. การดำเนินงานโครงการ
		 l ควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบในการจัดทำโครงการ มีการวางแผนที่ดี มีรายละเอียดที่ชัดเจน
กำหนดเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกันใช้เป็นแนวทางเดียวกัน กำหนดแนวทางในการติดตามกำกับ คุณภาพภายใน
และการประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ ที่สามารถวัดได้ประเมินผลได้ ทั้งในรายกิจกรรม
หลักและผลผลิตโครงการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ในโอกาสต่อไปควรมีการประเมินทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโครงการด้วย นอกจากนี้ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรมหลักและการดำเนินโครงการให้ทันสมัย ตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เน้นถึงความประหยัด สะดวก รวดเร็ว ได้คุณภาพและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะรูปแบบการประชุม/สัมนาที่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น
		 l ควรจัดทำโครงการที่ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคลและประชากร เกิดระบบการ
จัดบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงและการจัดสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลักดันกฎหมาย มาตรการใน
การควบคุม เพื่อลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เช่น การจัดการลดเสี่ยงเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนาระบบข้อมูลในการเฝ้าระวัง ในขณะเดียวกันการสร้างความรู้และความตระหนักและการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนทั้งประชากร ยังคงต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เช่นกัน
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		 l ควรพัฒนาการสื่อสารและประสานงานกับเครือข่าย ให้สนองตอบต่อความต้องการหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน โดยสำนักฯ อาจจำเป็นต้องทบทวนระบบ รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร
และประสานงานกับเครือข่าย เช่น การวางแผนในการประสานงาน หน่วยงานเครือข่ายแต่ละกลุ่ม เพื่อชี้แจงใน
การดำเนินงานในแต่ละปี การประสานงานล่วงหน้า เนื้อหาชัดเจน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเพิ่มช่องทาง
การสื่อสารองค์ความรู้ จัดทำทะเบียนผู้รับผิดชอบแต่ละงานของสำนักฯ และผู้ประสาน/ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับเขต สคร.และระดับจังหวัด เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น
		 l ควรมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด
และมีคุณภาพ ได้แก่ความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ การทำงานและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และกว้างขวาง ทบทวนกระบวนการจัดทำหนังสือ
ราชการให้มีมาตรฐาน ลดภาระงาน ลดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลือง
l ควรจัดทำแผนเพิ่มสมรรถนะบุคลากรสำนักฯให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างชัดเจน เพื่อสร้าง
ความศรัทธาเชื่อถือ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากภาคีเครือข่าย และเพื่อพัฒนาการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อให้ดียิ่งขึ้น

2. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
		 l ควรผลักดันให้เป็นนโยบายกระทรวง สนับสนุนงบประมาณและขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจัดการลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจึงจะ
เห็ น ผล ตลอดจนการสร้ า งความร่ ว มมื อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบาย
มาตรการ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ ระดับบุคคล และประชากร
		 l ควรปฏิบัติการเชิงรุกในการวางรากฐานที่มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ เพื่อสร้างและขยายภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภาคสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยมีโครงสร้าง
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และการบูรณาการอย่างแท้จริงทั้งในการบริหารจัดการ การสร้างเสริมสุขภาพและลด
ปัจจัยเสี่ยง ทรัพยากรและบริการสุขภาพ ข้อมูล ความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันตลอดจน ข้อตกลง รวมทั้ง
กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่เป้าหมายเดียวกัน
		 l ควรมีการทบทวนเกณฑ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อรัง มีการระดมสมองจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินการดำเนินงานโรคเรื้อรังในเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ให้มีความกระชับไม่ซับซ้อน
บอกถึงแนวทางการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ในการลดโรค ลดอัตราป่วยตายได้ ผลักดันเป็นตัวชี้วัดจังหวัด/อำเภอ
และจัดทำคู่มือการติดตามประเมินที่ชัดเจนและถ่ายทอดแนวทางการทำงานและการประเมินผลตั้งแต่ต้นปี เพื่อ
เป็นแนวทางเดียวกันในการตรวจราชการทุกเขต
l การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสาร ระดับ
air war เพื่อเป็นการสร้างกระแสในวงกว้างที่จะกระตุ้นให้ประชาชนได้รับความรู้และสร้างความตระหนักและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ทำงานง่ายขึ้น และนอกจากนี้ควรสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งในการดำเนินงานในองค์ประกอบที่สามารถทำได้ดีและพัฒนาดำเนินการในองค์ประกอบที่ยังไม่
สามารถได้ครอบคลุม รวมทั้งควรมีการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานแต่ละองค์ประกอบควบคู่ไปด้วย
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		 l ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ ในการเฝ้าระวัง การจัดการ ลดเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง
การเกิดโรคไม่ติดต่อ ทั้งในระดับบุคคล และประชากร โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึง การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยงานและองค์กร อย่างกว้างขวาง		
		 l ควรประสานงาน และสะท้อนข้อมูล ปัญหาและความต้องการของจังหวัดและสถานบริการ
สาธารณสุขให้หน่วยงานสคร. ใช้ประกอบการทบทวนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่
		

ข้อจำกัดการประเมิน

1. ระยะเวลาในการดำเนินงานค่อนข้างจำกัด รวมทั้งกระบวนการทำงานมีหลายขั้นตอนส่งผลให้ไม่
สามารถประเมินคุณภาพเชิงลึกรายโครงการครบทุกมิติ
2. การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินโดยบุคลากรภายในสำนักโรคไม่ติดต่อทำให้มีโอกาสเกิดอคติในการ
ประเมินได้และมีผลต่อความน่าเชื่อถือผลการประเมินที่ได้
3. เป็นการประเมินหลังการดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้น ที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อการตรวจสอบและ
ประเมินไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ข้อมูลบางส่วนไม่มีการบันทึกไว้ทำให้ผู้ให้ข้อมูลจำไม่ได้ รวมทั้งไม่มีแหล่งข้อมูลที่
สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน นอกจากนี้การเกณฑ์ของการวัดผลผลิตเชิงปริมาณแม้กิจกรรมเดียวกันแต่หน่วยวัด
ของแต่ละโครงการต่างกัน ทำให้ไม่สามารถที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกันได้
4. การประเมินครั้งนี้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในโครงการ เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในโครงการ
นอกภาคสาธารณสุขมีจำนวนน้อย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาเป็นต้น จึงเป็นข้อมูลสะท้อน
เพียงส่วนเดียว ไม่สามารถมองในภาพรวมได้
5. อัตราการตอบกลับแบบสอบถามไม่ได้ตามเป้าหมาย ทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อยมี
ผลต่อความเป็นตัวแทนของข้อมูลที่ได้
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1.4.1 ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน และโรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมจัดการน้ำหนัก (จัดเมนูอาหารสุขภาพ,
กินผักและผลไม้, ปลอดเครื่องดื่มรสหวาน, ปลอดขนมกรุบกรอบ, ออกกำลังกายและสันทนาการ)

1.4 มีนโยบายการจัดการน้ำหนักสำหรับกลุ่ม
เป้าหมายเฉพาะ

1.4.2 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และแรงงานในสถานประกอบการ “กินดี ไม่มีพุง” (จัดสถานที่จำหน่ายเครื่องดืม่
อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขอนามัย, สถานที่ออกกำลังกาย, การผ่อนคลายความเครียด,
อาหารว่างสุขภาพ, เมนูอาหารสุขภาพ, มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอื่นๆ : มาตรการทางภาษี, การเงินการคลัง, สวัสดิการ)

1.3.1 ท้องถิ่นมีสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาในพื้นที่ (สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า ทางจักรยาน สถานที่และอุปกรณ์ในการ
ออกกำลังกายและเล่นกีฬา, ฟิตเนสเซนเตอร์, ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง)
1.3.2 การส่งเสริมครอบครัวออกกำลังกาย เด็กและเยาวชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต (การเพิ่มศักยภาพการเรียนการ
สอนวิชาพละศึกษา, การลดหย่อนภาษีสำหรับอุปกรณ์การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย, มาตรการส่งเสริมการได้รับประโยชน์จาก
การออกกำลังกาย, มาตรการสร้างภาพลักษณ์กติกาเชิงบังคับทางสังคม)
1.3.3 นโยบายการสร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียว ระบบขนส่งมวลชน การก่อสร้างอาคาร สภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้ชุมชน ได้อย่างปลอดภัย

1.3 มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย

กรอบแผนงาน
1.1.1 การบังคับมาตรการทางกฎหมาย (ฉลากโภชนาการและข้อมูลแสดงปริมาณพลังงาน ทั้งอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป อาหาร
ปรุงสำเร็จและพร้อมปรุง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
1.1.2 การศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบาย กฎหมาย และมาตรการบังคับ/ส่งเสริม (การลดความซ้ำซ้อน/ขัดแย้งของกฎหมาย กลไก
ภาษีเพื่อปรับราคา ควบคุมการจำหน่าย โฆษณา ขนาดบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มที่มีรสหวานและอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น
ซองน้ำตาลขนาดพอดีกับ 1 ช้อนชา, ควบคุมการโฆษณาอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ, การควบคุมการโฆษณาที่มีผลกระทบต่อ
การขับเคลื่อนและสร้างกระแสสังคมเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม, พรบ.อาหาร เป็นต้น)
1.2 มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการผลิตและ 1.2.1 การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคเครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณค่า
บริโภคเครื่องดื่ม อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางโภชนาการ (การสร้างแนวทางมาตรฐานอาหารแห่งชาติ : Food National Gideline from Farm To Table (Food Safety,
ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
Food Security, Food Education), ขนมและอาหารไทยเพื่อสุขภาพ, อาหารว่างเพื่อสุขภาพ, อาหารขจัดความเครียด, ขนมขบเคี้ยว
และอาหารจุบจิบที่ส่งเสริมสุขภาพ : Health Snack : Smart Snack, น้ำผลไม้ไม่ใส่น้ำตาล, น้ำดื่มสะอาด, ส่งเสริมให้มีตรา
สัญลักษณ์ ธงโภชนาการ)
1.2.2 การส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารเกษตรปลอดสารพิษ (ผักและผลไม้)
1.2.3 การเพิ่มการเข้าถึงวัตถุดิบ เครื่องดื่ม อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ และอาหารเกษตรปลอดสารพิษ (ผักและผลไม้) ในราคา
ที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
1.2.4 การยกระดับมาตรฐานโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ผู้ผลิตอาหาร และผู้จำหน่าย (จัดให้มีเมนูอาหารมื้อหลักและอาหารว่าง
สุขภาพ, ให้แสดงปริมาณพลังงาน เกลือ น้ำตาล มีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1.1 มีนโยบายสาธารณะในการควบคุมเครื่องดื่ม
และอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ 1 นโยบายสาธารณะสร้างสุข (Healthy Public Policy)

ภาคผนวก ก กรอบแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2550-2559
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ก.พาณิชย์ สคบ. สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการค้าฯ กสธ.
กสธ. ก.การท่องเที่ยวฯ ภาคเอกชน
สถาบันวิชาชีพ (สมาคมโรงแรม,
ผู้ประกอบการ)
ก.มหาดไทย
กสธ. กทม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก.พัฒนาสังคมฯ
ก.วัฒนธรรมฯ
ก.การท่องเที่ยวฯ กสธ.
ก.คมนาคม ก.ทรัพยากรฯ
ก.มหาดไทย กสธ. หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน
สสส. ก.ศึกษาฯ ก.มหาดไทย
ก.พัฒนาสังคมฯ กสธ.
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน
กสธ. ก.พ. ก.พ.ร.
ก.แรงงาน หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน

ผู้รับผิดชอบหลัก
กสธ. สำนักนายก รมต.
สคช. สช. สคบ.
ก.การคลัง ก.อุตสาหกรรม
ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์
ก.วิทยาศาสตร์ฯ
องค์กรระหว่างประเทศ/นานาชาติ
สศช. สช.
ก.เกษตรฯ ก.อุตสาหกรรม
ก.วิทยาศาสตร์ฯ
ก.ศึกษาฯ กสธ.
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
กรอบแผนงาน
3.1 ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร รับรู้ เข้าใจ 3.1.1 การสร้างความตระหนักและเสริมสร้างพลังชุมชน (การปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร ผู้นำภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ตระหนัก สามารถดูแลและจัดการลดเสี่ยง ประชาชน, การบูรณาการนโยบาย แผน การจัดการทรัพยากร สภาพแวดล้อมของเครือข่ายในระดับชุมชนร่วมกับภาครัฐ ท้องถิ่น
ลดโรคและภาวะโรควิถีชีวิต
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน, การสนับสนุนกิจกรรมนำร่องเสริมสร้างสุขภาพชุมชน, การสนับสนุนการขับ
เคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาพวิถีชีวิตไทยภายในชุมชน)
3.1.2 บูรณาการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารชุมชน (การสนับสนุนข้อมูลและข่าวสารอย่างบูรณาการ, การบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารโดยชุมชนเพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและเครือข่าย)
3.2 มีนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการผลิตและ 3.1.3 การพัฒนาและขยายรูปแบบชุมชน ท้องถิ่น และองค์กร ที่มีศักยภาพในการจัดการลดเสี่ยงลดโรค (สร้างชุมชนต้นแบบ
บริโภคเครื่องดื่ม อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพดีวิถีไทย, ชุมชนต้นกล้าลดเสี่ยง, การทำบัญชีพลังงาน (Energy Accounting), การทำชุมชนอ่อนหวาน, ชุมชนปลอด
ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
ความโกรธ, ถนนชุมชนสุขภาพ, ต่อยอดชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง, ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในชุมชน, การ
คัดกรองความเสี่ยงระดับหมู่บ้าน, การพัฒนากลไกการทำงานและสนับสนุนทรัพยากร, การจัดการความรู้แบบบูรณาการของเครือข่าย,
การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายที่ลดเสี่ยงและภาวะสุขภาพ)

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community Building)

กรอบแผนงาน
2.1 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสังคมและการสื่อสารสาธารณะ (การสร้างกระแสสังคม และรณรงค์สื่อสาร
ประเด็นนโยบายสาธารณะและประเด็นเฉพาะ เช่น โรควิถีชีวิตป้องกันได้, กินดี ไม่มีพุง, การผลิตและบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ, การออกกำลังกาย, ความเครียดทำให้ความดันโลหิตสูง, ความโกรธทำให้เป็นโรคหัวใจ, การจัดการอารมณ์, การดูแล
สุขภาพตนเอง, การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง, การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้บริโภค : คุณภาพ
บริการเพื่อลดปัญหาตาบอดหรือไตวายจากเบาหวาน และปัญหาจากความดันโลหิตสูง เป็นต้น)

ผู้รับผิดชอบหลัก
ก.มหาดไทย
ก.พัฒนาสังคมฯ
ก.วัฒนธรรม
กสธ. สช. พศ.
กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน
สถาบันวิชาชีพ
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

ผู้รับผิดชอบหลัก
ก.พัฒนาสังคมฯ
สำนักนายก รมต. (กปส., อสมท.)
สคบ.
กสธ.
สสส.
ก.วัฒนธรรม
2.2 สถาบันภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ก.เทคโนโลยีฯ
2.2
การสร้
า
งและพั
ฒ
นาเครื
อ
ข่
า
ยการสื
่
อ
สารแบบมี
ส
่
ว
นร่
ว
ม
(การสร้
า
งและพั
ฒ
นาความร่
ว
มมื
อ
ด้
า
นการสื
่
อ
สารเพื
่
อ
สั
ง
คม
และ
และภาคประชาชน มีส่วนร่วมและเป็นเครือข่าย
ในการสร้ า งวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ การมี สุ ข ภาพดี ไ ด้ เครือข่ายการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสื่อมวลชน) ก.มหาดไทย
ก.ศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนสังคมและการสื่อสารสาธารณะ (การจัดการความรู้และพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ ก.แรงงาน
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ศึกษาวิจัย, แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านปัจจัยเสี่ยงฯ, การพัฒนาคุณภาพสื่อและ ก.การท่องเที่ยวฯ
ก.ทรัพยากร
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นต้น)
กทม.
สื่อมวลชน
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
2.1 ประชาชนและสังคม รับรู้ เข้าใจ ตระหนัก
ถึงภาวะเสี่ยง การป้องกันโรค และแนวทาง
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ เพื่ อ ลดปั จ จั ย เสี่ ย ง
เชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรควิถีชีวิต

ยุทธศาสตร์ 2 การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ (Social Mobilization & Public Communication)
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กรอบแผนงาน
4.1.1 การพัฒนาศักยภาพระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ (การ
สร้างระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน : การพัฒนากลไกระบบเครือข่าย; ระบบการสำรวจสุขภาพ
ประชากร, ระบบทะเบียนข้อมูลสุขภาพของโรคเป้าหมาย; ระบบสถิติชีพ; ระบบ National Electronic Surveillance System ที่
มีมาตรฐาน, การพัฒนาระบบรายงานการเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน; ระบบการสื่อสารและรายงานการเฝ้าระวัง
โรคที่เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานสู่กลุ่มเป้าหมาย; การเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถเฝ้าระวังโรควิถีชีวิต; การจัดตั้ง
National Health and Lifestyle Surveillance System Center)

4.3.4 การประสานความร่วมมือในการจัดทำแผนระบบบริการที่มีคุณภาพร่วมกัน (การบูรณาการระบบการดูแลและส่งต่อผู้ป่วย
แบบบูรณาการอย่างครบวงจร, การจัดการผู้ป่วย (Disease Management) แบบบูรณาการตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด)

4.2 กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองที่มีคุณภาพและ 4.2.1 การพัฒนาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (Comprehensive/Composite/Target Screening) (การคัดกรองภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน
ครอบคลุม และสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลและอินซูลินผิดปกติ ความเครียด และอื่นๆ ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง)
4.2.2 การบริการลดเสี่ยงต่อเนื่อง (การพัฒนาแนวคิดและระบบบริการคัดกรงองและลดเสี่ยงให้บูรณาการกับระบบบริการสุขภาพที่
มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และสนับสนุนให้กลุ่มเสี่ยงสามารถจัดการดูแลลดเสี่ยงได้ด้วยตนเอง)
4.3 กลุ่มผู้ป่วยไดัรับการคัดกรอง มีระบบและ
4.3.1 การพัฒนากระบวนทัศน์และศักยภาพใหม่ของบุคลากรสาธารณสุข (แนวคิดการให้ความรู้แบบบูรณาการ, แนวคิดการจัดการ
มาตรฐานการบริหารจัดการโรคและภาวะ
ตนเอง, แนวคิดต้นแบบดูแลสุขภาพเรื้อรัง (Chronic Care Model))
4.3.2 การพัฒนาการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วย (เช่น เบาหวาน มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า และอื่นๆ)
แทรกซ้อน และการดูแลส่งต่อผู้ป่วยโรค
4.3.3
การพัฒนามาตรฐาน ระบบ และการจัดการด้านการดูแลรักษากลุ่มโรควิถีชีวิตในระดับชาติ (คู่มือเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
วิถีชีวิตแบบบูรณาการเป็นองค์รวม
กลุ่มโรควิถีชีวิตในระดับชาติ พัฒนาระบบทะเบียนและรายงานโรค (เสริมความเข้มแข็งจากระบบเดิม), การจัดตั้ง Assessment
Center, การติดตามประเมินผล (Clinical Audit / Clinical Indication), การพัฒนาบุคลากรในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและ
ดูแลรักษาของกลุ่มโรควิถีชีวิตแบบบูรณาการ, การพัฒนามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับบริการลดเสี่ยงลดโรค, การ
กำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรควิถีชีวิต)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
4.1 มีระบบเฝ้าระวังโรควิถีชีวิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบหลัก
กสธ. ก.มหาดไทย ก.เทคโนโลยีฯ
สนง.สถิติแห่งชาติ
สปสช. ก.แรงงาน (สนง.ประกันสังคม)
สวรส. กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
สถาบันวิชาชีพ
กสธ. สปสช. ก.แรงงาน
(สนง.ประกันสังคม)
กทม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ. สปสช. ก.แรงงาน (สนง.
ประกันสังคม) ก.ศึกษาฯ ก.พ.ร. กทม.
กสธ. สปสช. ก.แรงงาน
(สนง.ประกันสังคม)
สถาบันวิชาชีพ ก.กลาโหม ตช.
กทม. ก.มหาดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานพยาบาลภาครัฐเอกชน
สนง.สถิติแห่งชาติ
กสธ. สปสช. ก.แรงงาน
(สนง.ประกันสังคม)
สถาบันวิชาชีพ
สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการจัดการโรค (Surveillance & Care System)
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หมายเหตุ : กรอบแผนงานในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ไม่รวมถึงการลดปัจจัยเสี่ยงจากการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง
ซึ่งมีแผนงานขององค์กรรับผิดชอบโดยตรงที่เข้มแข็งอยู่แล้ว จึงเป็นการหนุนเสริมซึ่งกันและกันเท่านั้น

กรอบแผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
5.1.1 การเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำและบุคลากร (การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำระดับบริหารและแกนนำระดับปฏิบัติการ : ก.ศึกษาฯ ก.มหาดไทย ก.เทคโนโลยีฯ
ระดับนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ระดังองค์กร ระดับบุคคล, การพัฒนาศูนย์ประสานและ ก.วัฒนธรรม ก.พัฒนาสังคมฯ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรร่วมกับชุมชน)
กสธ. สปสช. พศ.
กทม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันวิชาชีพ ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน
5.2 องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนด 5.2.1 การจัดการความรู้และวิจัยแบบบูรณาการในทุกระดับ (การพัฒนาระบบต้นแบบดำรงชีวิตไทยเพื่อการมีสุขภาพดี, การพัฒนา กสธ.
นโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู้และวิจัยด้านสุขภาพดีวิถีไทยที่นำไปใช้ได้, การศึกษาวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร สนง.คกก.วิจัยแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยง, การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพที่มีนโยบายระดับชาติมาเกี่ยวข้อง, การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง สนง.สถิติแห่งชาติ
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
สวรส.
สปสช. สสส.
ก.แรงงานฯ (สนง.ประกันสังคม)
ก.มหาดไทย
5.3 มีระบบบริหารจัดการและกลไกการขับเคลื่อน 5.3.1 การสร้างระบบบริหารจัดการและกลไกการดำเนินงานวิธีใหม่ (การจัดตั้งศูนย์และสร้างต้นแบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็น สำนักงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ระบบที่มีประสิทธิภาพ (Work System Model), Management Information System, รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อน กสธ. สปสช. ก.เทคโนโลยีฯ
ยุทธศาสตร์, การสร้างแรงจุงใจให้เกิดผลผลิตตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้)
ก.แรงงาน (สนง.ประกันสังคม)
สสส.
ก.มหาดไทย
5.4 มีระบบคุณภาพและการประเมินผลภาพรวม 5.4.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพอย่างบูรณาการ (การพัฒนากรอบการวางแผนร่วมกันของการ กสธ.
อย่างบูรณาการ
ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ร่วม, การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลในการเฝ้าระวังเชิงบริหารและ สช.
การประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์, การพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง)
สปสช. สสส.
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
5.1 ผู้นำและบุคลากรมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ 5 การสร้างความเข้มแข็งของระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ (Capacity Building)

ภาคผนวก ข
ตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) กรมควบคุมโรค
KPI Template ปี 2552
1) ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละจังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
2) หน่วยวัด : ร้อยละ
3) น้ำหนัก :
4) คำอธิบาย :
โรคเรื้อรัง คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อการป่วย พิการ
และตายก่อนวัยอันควร (ในที่นี้หมายถึงโรค เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือด
สมอง) การดำเนินของโรคเกิดจากอิทธิพลและการสะสมของปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 1 ปัจจัยหรือมากกว่า ปัจจัยเสี่ยง
ดังกล่าว ได้แก่ การบริโภคอาหารไม่สมดุล ขาดการเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย การบริโภคยาสูบ การบริโภค
แอลกอฮอล์ ภาวะเครียดเรื้อรัง ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะเบาหวาน และ ภาวะ
ไขมันในเลือดสูง
มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) หมายถึง เกณฑ์/
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ที่กำหนดขึ้น เป็นผลจากการทบทวนแนว
ปฏิบัติ ขั้นตอนการบริการที่มีคุณภาพอย่างครบวงจรในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนใน
ประชากร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) ของจังหวัด ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 70 ของจังหวัดเป้าหมาย
จังหวัดเป้าหมาย หมายถึง จังหวัดที่มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย)
ตามมาตรฐาน 75 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หมายถึง จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) ได้คะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน (ร้อยละ 80)
สูตรการคำนวณ : ร้อยละจังหวัดที่มีการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
= จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน x 100
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เป้าหมายความสำเร็จ :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละจังหวัดมีการดำเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

2552
70

เป้าหมาย (พ.ศ.)
2553
-

2554
-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละจังหวัดมีการ
ดำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคเรื้อรัง
(สุขภาพดีวิถีไทย)
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 2552
1
2
3
4
5
60
65
70
75
80
(45 จังหวัด) (48 จังหวัด) (52 จังหวัด) (56 จังหวัด) (60 จังหวัด)

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานงานป้องกันและควบคุม
โรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) ทุก 3 เดือน และรายงานผลการประเมินฯ ผ่านระบบ E-inspection ของ
กระทรวงฯ รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)
2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 (สคร.) ประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) และรายงานผลการประเมินฯ ในโปรแกรม
Estimates ของกองแผนงาน กรมควบคุมโรค ทุก 6,12 เดือน
3. สำนักโรคไม่ติดต่อ รายงานผลความสำเร็จตามตัวชี้วัด ส่งกองแผนงาน กรมควบคุมโรค ทุก 6, 12
เดือน
เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1. คุณภาพการกำหนดนโยบายและแผนงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ระดับ
จังหวัด
2. คุณภาพการเฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารเตือนภัยของโรคเรื้อรังในพื้นที่
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากรทั่วไป
4. คุณภาพการบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
5. รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ชุมชน
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เกณฑ์มาตรฐานงานป้องกัน ควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) ปี 2552
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
คะแนน
5
1. คุณภาพการกำหนดนโยบายและแผนงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง (สุขภาพดีวิถีไทย) ระดับจังหวัด
1.1 มีนโยบายและแผนงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย)
2
		 1.1.1 มีนโยบายและแผนงานเฉพาะโรคหรือปัจจัยเสี่ยงเช่นมีเฉพาะโรค DM หรือ HT หรือ IHD
1
หรือ Stroke อย่างใดอย่างหนึ่ง
		 1.1.2 มีนโยบายและ แผนงานครอบคลุมโรคเรื้อรังและสหปัจจัยเสี่ยง
2
1.2 มีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย)
2
		 1.2.1 มีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) จากหน่วยงาน
1
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
		 1.2.2 มีคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีไทย) จากหน่วยงานที่
2
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3 มีการประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างน้อยทุก 3 เดือน
1
5
2. คุณภาพการเฝ้าระวัง และแจ้งข่าวสารเตือนภัยของโรคเรื้อรังในพื้นที่
2.1 มีการประเมินสถานการณ์โรคเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
2
2.2 มีการนำสถานการณ์ในพื้นที่มาสื่อสารเตือนภัยในชุมชนทางช่องทางต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง 3
เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
5
3. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงสำคัญในประชากรทั่วไป
3.1 ลดเกลือ/หวาน/มัน เพิ่มผักผลไม้
2
3.2 เพิ่มการเคลื่อนไหว/ออกกำลังกาย และ/หรือลดภาวะน้ำหนักเกิน
2
3.3 เลิกสูบบุหรี่ / ลดดื่มสุรา
1
6
4. คุณภาพการบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
3
4.1 มีการดำเนินงานคัดกรองและลดเสี่ยงตามแนวทางการบริการคัดกรองภาวะเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ของกรมควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของ
ประชากรเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมแจ้งผลโอกาสเสี่ยง และแนวทางปฏิบัติตนแก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
4.2 มีคู่มือ/แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยน
1
พฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อ ในสถานบริการและในชุมชน
4.3 มีทะเบียนและติดตาม เพื่อลดเสี่ยง ทั้งนี้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงปานกลางต่อเบาหวาน/ความดัน
2
โลหิตสูงควรได้รับการติดตามผลเลือด (FPG) / ค่าความดันโลหิต 6 เดือน หลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5
5. รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน
5.1 มีการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงในชุมชนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และ
1
ชุมชน
5.2 มีการจัดทำแผนงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนในการลด
1
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่นการมีนโยบายสาธารณะของชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน เป็นต้น
5.3 มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมความเสี่ยงในชุมชนตามแผนฯ
1
5.4 มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
1
5.5 มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ชุมชนในแต่ละปี
1
รวม
26
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ภาคผนวก ค แบบสอบถามโครงการ
แบบสอบถามโครงการประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(Flagship 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
--------------------------------------คำชี้แจง
1. โครงการประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Flagship 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานโครงการ จุด
แข็งและโอกาสในการพัฒนาและวิเคราะห์ความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์โครงการต่อเป้าหมายในการให้บริการ
กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้อมูลป้อนกลับให้สำนักโรคไม่ติดต่อใช้ประกอบในการทบทวนการ
บริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุตามเป้าหมาย
2. แบบสอบถามชุดนี้มีเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการจากหัวหน้าโครงการของ
สำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้ (Flagship 1: P1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการ สำนักโรคไม่ติดต่อในระยะต่อไป และผลการประเมินครั้งนี้จะนำเสนอ
เป็นภาพรวม
3. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
		 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ
		 ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ท่านมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการ……………..ปี
2. จำนวนโครงการที่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการในปีงบประมาณ 2552........................โครงการ
		 - โครงการในแผนงบประมาณ ที่บรรจุในแผนของสำนักฯ/กรมควบคุมโรค………….โครงการ
		 - โครงการนอกแผนงบประมาณ.................โครงการ
3. จำนวนโครงการที่ท่านมีส่วนร่วมดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552...................โครงการ
		 - โครงการในแผนงบประมาณ ที่บรรจุในแผนของสำนัก/กรมควบคุมโรค...................โครงการ
		 - โครงการนอกแผนงบประมาณ...................โครงการ
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552
1. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ (หน่วยงานภายนอก) กรุณาทำเครื่องหมาย 3 ลงในช่อง
1.1 บุคคล /หน่วยงานที่มีส่วนผลักดันให้โครงการสำเร็จและกิจกรรม / สิ่งสนับสนุนที่ท่านได้รับ
สิ่งสนับสนุน
บุคคล/หน่วยงาน
1. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
2. ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. สำนัก/กอง/หน่วยงานส่วนกลาง
ภายในกรมควบคุมโรค
6. สำนัก/หน่วยงานวิชาการภาย
นอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข
7. สปสช.
8.อื่นๆ....................................

ผู้นำการ
ที่ปรึกษา
นโยบาย
ดำเนินงาน

งบ
ประมาณ

ความร่วมมือ/
วิชาการ
เครือข่าย/
องค์ความรู้
พันธสัญญา

อื่นๆ

						
1.2 บุคคล/หน่วยงาน ที่ท่านต้องการให้เข้ามาช่วยผลักดันโครงการในปีต่อไปตามกิจกรรม/สิ่งสนับสนุน
ที่ต้องการได้รับ
สิ่งสนับสนุน
บุคคล/หน่วยงาน
1. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
2. ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
5. สำนัก/กอง/หน่วยงานส่วนกลาง
ภายในกรมควบคุมโรค
6. สำนัก/หน่วยงานวิชาการภาย
นอกกรม/กระทรวงสาธารณสุข
7. สปสช.
8.อื่นๆ....................................

ผู้นำการ
ที่ปรึกษา
นโยบาย
ดำเนินงาน

งบ
ประมาณ

ความร่วมมือ/
วิชาการ
เครือข่าย/
องค์ความรู้
พันธสัญญา

อื่นๆ
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1.3 ผู้ใช้ผลผลิตจากโครงการของท่านเป็นหน่วยงานใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)			
			 o สคร.			
o สอ.	
			 o สสจ. 			
o อปท.
			 o รพศ./รพท. 			
o สถานศึกษา
			 o รพช.			
o กรมวิชาการ
			 o อื่นๆ......................................................................................................................
1.4 ผู้รับผลผลิตได้รับตามเป้าหมายหรือไม่
			 o ได้รับตามเป้าหมาย
			 o ไม่ได้รับตามเป้าหมาย เนื่องจาก.................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...........................................
1.5 บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรม
บุคลากร
1. อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
2. นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
จากกรมวิชาการ
3. นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
จาก สคร.
4. นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
จาก สสจ.
5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก
สถานศึกษา
6. นักวิชาการสาธารณสุข/
พยาบาล/ จาก รพศ./รพท.
7. นักวิชาการสาธารณสุข/
พยาบาล จาก รพช.
8. นักวิชาการสาธารณสุข/
พยาบาล สอ.
9. บุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก
อปท.
10.อื่นๆ
โปรดระบุ............................

รับเหมา
ทั้งหมด

ผู้
รับเหมา แสดง
ร่วม
ร่วม นำเสนอ ที่
วิทยากร ประสาน อื่นๆ
บาง ความ
กิจกรรม ประชุม ผลงาน ปรึกษา
ส่วน คิดเห็น
งาน

					
1.6 บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ เป็นผู้มีคุณสมบัติ /ความเชี่ยวชาญ
ตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่
		 o เป็นไปตามที่กำหนด
		 o ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ปัญหาที่พบคือ (โปรดระบุ)....................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..........................
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1.7 ท่านคิดว่าควรจะมีใครเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มจากที่กำหนดไว้ในโครงการและมีส่วนร่วมทำอะไร ที่จะ
ส่งผลให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
		 ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่ม
กิจกรรมที่เข้ามาร่วม
		 1)…………………………………………………… ……………………………………………………………
		 2)…………………………………………………… ……………………………………………………………
		 3)…………………………………………………… ……………………………………………………………
2. กระบวนการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ
2.1 ด้านเวลา (ตอบเฉพาะ) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรม/โครงการได้ตามระยะ
เวลาตามแผนที่กำหนด
		 • สาเหตุใดที่ไม่เป็นไปตามที่แผน
			 .............................................................................................................................................................
			 .............................................................................................................................................................
2.2 ด้านปริมาณ (ตอบเฉพาะ) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการในแต่ละกิจกรรมในโครงการได้ครบ
และไม่ได้ผลผลิตของกิจกรรม/โครงการตามที่กำหนดไว้ในแผน
		 • สาเหตุใดที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมในโครงการตามที่กำหนดไว้
			 ............................................................................................................................................................
			 ............................................................................................................................................................
		 • สาเหตุใดที่ไม่ได้ผลผลิตแต่ละกิจกรรม/โครงการตามที่กำหนดไว้	
			 ............................................................................................................................................................
			 ............................................................................................................................................................
2.3 ด้านคุณภาพ
		 • ผลผลิตที่ได้ของโครงการของท่านบรรลุตามตัวชี้วัดโครงการหรือไม่
			 o บรรลุ
			 o ไม่บรรลุ เนื่องจาก.......................................................................................................................
			 ............................................................................................................................................................
		 • ท่านได้ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการหรือไม่ อย่างไร
			 o ประเมิน (โปรดระบุวิธีการประเมิน)...........................................................................................
			 o ไม่ได้ประเมิน เนื่องจาก...............................................................................................................
			 ............................................................................................................................................................
		 • ท่านคิดว่าผลผลิตที่ได้จากโครงการ มีส่วนช่วยในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
			 o สนับสนุนองค์ความรู้/ข่าวสาร			
o ผลักดันเชิงนโยบาย/กฎหมาย
			 o พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานเครือข่าย o พัฒนาโครงสร้างความร่วมมือเครือข่าย
			 o พัฒนาระบบบริการของเครือข่าย 		
o รณรงค์ สื่อสารความเสี่ยง
			 o อื่นๆ.................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552
1. ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ (ด้านปัจจัยภายใน) ในการดำเนินโครงการ

1.3 ด้านบุคลากร
		 • จำนวนผู้ร่วมจัดทำโครงการ เพียงพอหรือไม่
			 o เพียงพอ มี..............คน
		
o ไม่เพียงพอ น่าจะมี................คน
		 • หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมจัดทำโครงการ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการหรือไม่
			 o เชี่ยวชาญ
			 o ไม่เชี่ยวชาญ ต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนในด้าน.............................................................
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1.4 ด้านงบประมาณ
		 • งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอหรือไม่
		
o เพียงพอ
			 o ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ..............................................................................................................
		 • มีความสะดวกและความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่ อย่างไร
			 o สะดวก คล่องตัว
			 o ไม่สะดวก ติดขัด เนื่องจาก ......................................................................................................
2. ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยเอื้อ (ด้านปัจจัยภายนอก)
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3. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการของท่านคืออะไร
1)………………………………………………………………………………………………………………………..
2)……………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………….
4. จากภาพรวมการดำเนินงานโครงการฯ ท่านได้บทเรียนหรือประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป
หรือไม่ อย่างไร
o ไม่มีบทเรียน/ ได้ประโยชน์
o มีบทเรียน/ประโยชน์ที่ได้รับ คือ
		 1)...............................................................................................................................................................
		 2)...............................................................................................................................................................
		 3)...............................................................................................................................................................
		 4)...............................................................................................................................................................
		 5)...............................................................................................................................................................
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แบบสอบถามโครงการประเมินการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
(Flagship 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลโครงการประเมินการดำเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Flagship 1) สำนักโรคไม่ติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และ/หรือ ผู้ใช้ผลผลิตโครงการของสำนักโรคไม่ติดต่อประจำปีงบประมาณ 2552
		 ข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสำนักโรคไม่ติดต่อในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในระยะต่อไป ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและผลการประเมินจะ
นำเสนอเป็นภาพรวม
2.
		
		
		
		

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การร่วมกิจกรรมสำนักโรคไม่ติดต่อ
ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อและการนำไปใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 4 ความต้องการการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ท่านสังกัดหน่วยงานใด...............................................................................................................................
2. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง..........................................................................................................................
3. ระยะเวลาการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง............................ปี
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ส่วนที่ 2 การร่วมกิจกรรมสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
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ส่วนที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักโรคไม่ติดต่อและการนำไปใช้ประโยชน์

130

131

132

133

บทที่ 5

สรุปผลการประเมิน
		
การประเมินการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักโรคไม่ติดต่อภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรการ
ลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (P1: Flagship 1) โดยวิเคราะห์
กระบวนการดำเนินงานโครงการ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์
โครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ เป็นการประเมินเฉพาะโครงการบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรคใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ กรอบแนวคิดหลักในการประเมินใช้รูปแบบเหตุผล
สัมพันธ์: Logical Evaluation Model เน้นกระบวนการในการดำเนินการด้านเวลา ปริมาณ และคุณภาพรวม
ทั้งผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ที่ทำให้เกิดผลผลิตของโครงการโดยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว
การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการโดยการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องและจากแบบสอบถาม โดยใช้เครื่องมือประเมินจำนวน 3 ชุดที่ ผู้ประเมินสร้างขึ้น ชุดที่ 1 เป็นแบบ
รวบรวมข้อมูลโครงการ( logic tree) ใช้รวบรวมข้อมูลโครงการ ชุดที่ 2 และ3 เป็นแบบสอบถาม ซึ่งตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1
เป็นนักวิชาการของสาธารณสุขสำนักโรคไม่ติดต่อที่เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 16 คน ใน
18 โครงการ กลุ่มที่ 2 ได้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ ของหน่วยงานสคร. สสจ. รพศ./ รพท.
รพช. สสอ.และสอ. จำนวน 276 คน ใน36 จังหวัด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Cluster ตามเขตสคร. 1-12
ได้กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 ประเมินจากความสำเร็จโครงการตาม
เวลา ปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมโครงการและการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
2. ระดับการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพ
ดีวิถีชีวิตไทย) ปี พ.ศ. 2552 ประเมินจากระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินป้องกัน
ควบคุมโรคเรื้อรัง(สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย) ระดับความสำเร็จของโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ ปี 2552 และความ
พึงพอใจต่อมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของหน่วยงานเครือข่าย
โดยจัดเกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จและระดับการบรรลุเป้าหมาย 5 ระดับ ตามผลคะแนน ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม่น่าพอใจ ระดับที่ 2 ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 ปานกลาง ระดับที่4 ดี และระดับที่ 5 ดีมาก
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ภาคผนวก ง
(สำเนา) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการสำนักโรคไม่ติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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