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โครงการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่ง 

โรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ : 
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โครงการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ 

และการบาดเจบ็ : 

ระบบเฝา้ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ 

(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS) 

วตัถปุระสงคก์ารถอดบทเรยีน 

เพื่อสรุปบทเรียน / ถอดบทเรียน โดยเน้นการพูดคุย 

สัมภาษณ์ เล่าเรื่อง และจับประเด็นให้ได้กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน 

หรือประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (Behavioral Risk Factor 

Surveillance System: BRFSS) โดยการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่

ติดต่อและการบาดเจ็บ  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ 

โดยทีมผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านการส ารวจฯ ของส านักโรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค ในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2546-2553) 

 

การถอดบทเรยีน 
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วิธีด าเนินการถอดบทเรียน  

ด าเนินการถอดบทเรียนโดยผ่าน 8ขัน้ตอนหลัก ในการจดัท าโครงการ

ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และระบบเฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงได้องค์ความรู้ในแต่ละประเด็นมาจาก

กระบวนการถอดบทเรียน ของงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของส านักโรคไม่ติดต่อ ในกระบวนการจัดการความรู้ 

เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2556 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล อูโน่ 

จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการส ารวจ

ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ( BRFSS : Behavioral 

Risk Factor Surveillance System ) 2 ท่าน ได้แก ่นางสาวสาลินี  

เซ็นเสถียรนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  และนางสาวนวรัตน ์ 

เพ็ชรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ    โดยมี  นาง

เกณิกา สงวนสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุข ท าหน้าที่เป็น 

Facilitator   นางสมพร คล้ายเณร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ

การ  และว่าที่ร้อยตรีหญิงนาราชา ภูริรัตนาพร นักวิชาการเงินและบัญชี  

ท าหน้าที่เป็น Note taker และผู้เข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้จ านวน 

40 คน โดยมีการแบ่งเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยการถอดบทเรียน 2 

กลุ่มตามความสนใจ ได้แก่การถอดบทเรียนการส ารวจระบบเฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  และการถอดบทเรียนการผลักดันนโยบาย



~ 3 ~ 
 

 

การด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ าในประเทศไทย  ซ่ึงได้รับองค์ความรู้ใน

การส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และระบบเฝ้า

ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อจากกระบวนการถอดบทเรียน ดังนี ้

             

ระบบเฝ้ า ร ะวั ง พฤติก ร รม เสี่ ย งโ รคไม่ติดต่อ และการบาดเ จ็บ  

(Behavioral Risk Factor Surveillance System: BRFSS)  

 BRFSS ย่อมาจาก  

B: Behavioral  หมายถึง     พฤติกรรม 

R: Risk   หมายถึง     ความเสี่ยง 

F: Factor  หมายถึง     ปัจจัย 

S: Surveillance       หมายถึง     เฝ้าระวัง 

S: System  หมายถึง     ระบบ 
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ส านักโรคไม่ติดต่อได้จัดท าระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจ็บ โดยการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ใน

ประชากรเพศชาย และหญิง อายุ 15-74 ปี ตามแผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ

น่าจะเป็น (probability sampling ครั้งล่าสุด (ปี พ.ศ. 2553) แผนการสุ่ม

ตัวอย่างเป็นแบบสองขั้นอย่างมีชั้นภูมิ (stratified two-stage cluster 

sampling) ด าเนินการทุกจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดแบงชั้นภูมิเปนในเขตเทศบาล 

และนอกเขตเทศบาล ต่อจากนั้น ทั้งในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล จะ

ด าเนินการสุมขั้นที่หนึ่ง คือ หนวยเลือกตั้งหรือหมู่บ้านเป็นจ านวน 12 หนวย

เลือกตั้ง และ 12 หมูบาน ตามความนาจะเปนตามปฏิภาคกับขนาดของหนวย

เลือกตั้ง/หมูบาน (รวม 24 หนวยเลือกตั้ง/หมูบาน (cluster) ตอ 1 จังหวัด)

จากนั้นจึงด าเนินการสุ่มขั้นที่สองคือประชากรตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดของการ

สุ่มขั้นที่ 1 จากแตละหนวยเลือกตั้ง/หมูบาน(cluster) ตามจ านวนที่ตองการ โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (systemic sampling) ทั้งนี้แบงกลุมประชากรเปา

หมายเปนชั้นภูมิยอยตามช่วงอายุ คือใน 1 จังหวัดประกอบด้วยจ านวนตัวอย่างจาก

ในเขตเทศบาล (12 หน่วยเลือกตั้งมี 72 คน) 864 คน และนอกเขตเทศบาล 

(12 หมู่บ้านมี 72 คน) 864 คน ทั้งจังหวัดมีจ านวนตัวอย่าง เท่ากับ 1,728 คน 

และทั้งประเทศ 76 จังหวัดมีจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 131,328 คน 

 

 

 

 

ประชากรชาย และหญิง 

ต่อ 1 cluster  

- กลุมอายุ 15 - 54 ป   48 คน 

 - กลุมอายุ 55 - 74 ป   24 คน 

                         

......................................รวม 

  

  72 คน 
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ส าหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น

จากข้อค าถามของส านักงานป้องกันควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (Center for 

Diseases Control and Prevention: CDC) และองค์การอนามัยโลก เพ่ือสร้าง

ระบบข้อมูลส าหรับอธิบายสถานะทางสุขภาพ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ปัจจัย

เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ การกินผักและผลไม้ การออกก าลังกาย ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไม่

ติดต่อ และการบาดเจ็บ ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ

รถ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับการขับรถ เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ตัวแทนระดับประเทศ ภาค เขตการปกครอง และจังหวัด และด้วยความต่อเนื่อง

ของการส ารวจนี้ ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาแนวโน้มสถานการณ์

ปัญหา  

 

ความเป็นมา ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ มีดังนี ้
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เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2546 ในลักษณะโครงการน าร่อง ใน 12 

จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ลพบุรี จันทบุรี เพชรบุรี สุรินทร์ 

หนองคาย อุบลราชธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ ภูเก็ต และยะลา  

ต่อมาในปีงบประมาณ 2547 ได้พัฒนาระเบียบวิธีให้มีมาตรฐานทาง

วิชาการมากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายระบบเฝ้าระวังโดยการขยายพ้ืนที่การส ารวจเป็น 

41 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรปราการ 

สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก สระแก้ว ระยอง นครปฐม นครราชสีมา 

ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี อ านาจเจริญ นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรี

สะเกษ ยโสธร พิษณุโลก พิจิตร แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ล าปาง เชียงราย พะเยา 

ล าพูน แม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ 

สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล   

ปีงบประมาณ 2548 นับเป็นครั้งที่ 3 ของการส ารวจฯ ได้ขยาย

เครือข่ายการส ารวจครบทุกจังหวัด (75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุม

ทั้ง 12 เขต สคร. รวมทั้งได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการส ารวจ

ให้เป็นมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และมีการน าปัญหาต่างๆ มาปรับปรุง 

แก้ไข เพ่ือให้โครงการส ารวจฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ปีงบประมาณ 2550 นับเป็นครั้งที่ 4 ของการส ารวจฯ แต่ด้วยข้อจ ากัด

ของงบประมาณ จึงด าเนินการส ารวจได้เพียง 38 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี ชลบุรี ระยอง 

ปราจีนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ  
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สกลนคร นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย  พิษณุโลก เชียงใหม่ 

แพร่ เชียงราย นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา สตูล และตรัง  ยังคงรักษา

มาตรฐานการส ารวจไว้เช่นเดียวกับปี 2548 และได้เพ่ิมข้อค าถามความรู้เรื่อง

โรคหัวใจและหลอดเลือด   

 ปีงบประมาณ 2553 นับเป็นครั้งที่ 5 ของการส ารวจฯ ได้ท าการ

ส ารวจครบทุกจังหวัด (75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมทั้ง 12 เขต 

สคร. อีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ 2 ท่ีด าเนินการครบทุกจังหวัด รวมทั้งได้พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือการส ารวจให้เป็นมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ 

และมีการน าปัญหาต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้โครงการส ารวจฯ มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดท ารายงานผลการส ารวจเพ่ิม 

โดยจัดท าเล่มในรายจังหวัดอีกด้วย 

สิ่งส าคัญของการสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่งโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บใหม้ีความยั่งยืนคือการก าหนดเป็นนโยบายให้มีการส ารวจพฤติกรรมเสีย่ง

ฯ อย่างมีมาตรฐานสากล ที่มีความต่อเนื่อง ส ารวจทุกจังหวดั และด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย โดยเฉพาะสคร. ทั้ง 12 เขต                             

โดยมีส านักโรคไม่ตดิต่อเป็นแกนหลัก และให้มกีารใชร้ายงานผลการส ารวจฯ เป็น

แหล่งข้อมูลหนึ่งของระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ อย่างแพร่หลาย

มากขึ้น เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดของระบบนี้    
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ประเด็นค าถามในการถอดบทเรียน  

ใครท าอะไร (WHO) 

1. 1. สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

2.  2. สิ่งที่ต้องการพัฒนา  (The Development) 

3. ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 

ประเดน็การถอดบทเรียน  8ขัน้ตอนหลกั ในการจัดท าโครงการ

ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และระบบเฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

1. ระยะเตรียมการก่อนการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคุณภาพภาคสนาม 

3. การประมวลผล 

4. การจัดท ารายงาน 

5. การจัดพิมพ์และเผยแพร่  

6. การน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ประโยชน ์

7. การสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

8. การประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและ

การบาดเจ็บ 
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การถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ 

 

 

ระหว่างด าเนินการ 

 

 

 

 

เป้าหมาย             ผลลัพธ์ 

ก่อนด าเนินการ     

                              หลังด าเนินการ  

 

ระดมความคิด         ถอดบทเรียนหลังด าเนินการ

                

 

 

การใชค้วามรู ้
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ขั้นตอนการท าโครงการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ (Behavioral Risk Factors Surveillance System: BRFSS) 

1. ระยะเตรยีมการก่อนการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และ

การบาดเจ็บทัง้ในสว่นกลาง 

และสว่นภูมภิาค 

1.1 ใครท าอะไร  (WHO)  

สว่นกลาง โดยกลุม่พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤตกิรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เตรยีมความ

พร้อมด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ ได้แกด่า้นวชิาการ 

1) การจัดท ารายละเอยีดแผนการสุม่ตวัอย่างเชิงความน่าจะเป็น 

(Probabilistic sampling) เป็นแบบกลุ่มสองชั้นอย่างมีชั้นภมูิ 

(stratified two-stage cluster sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก

บัญชีรายชื่อจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงอายุ 15-74 ปี ที่มีสัดสว่นเท่ากัน ให้ขนาดตัวอย่างในแต่ละ

จังหวัดเป็นตัวแทนประชากรในระดบัจังหวัดได้ คือมีขนาด 1,728 

ตัวอย่าง ทั้งประเทศ 76 จังหวัดมจี านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 131,328 คน 

แผนการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนประชากรระดับประเทศ เขตการ

ปกครอง ภาค และจังหวัด.  

2) พัฒนาข้อค าถามในแบบสัมภาษณ ์โดยคณะนกัวิชาการจาก

ภายใน และภายนอกส านักฯ ให้ครอบคลุมเนื้อหา ในเรื่องการเข้าถึง

บริการ พฤติกรรมเสีย่ง ปัจจยัเสีย่งโรคไม่ติดต่อโดยบางส่วนของ

แบบสอบถามพัฒนาจาก CDC (Center for Diseases Control 

and Prevention) และองค์การอนามัยโลก และทดสอบแบบ

สัมภาษณ์  
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3) เตรียมเนื้อหาการอบรมทีมควบคมุคุณภาพและพนักงาน

สัมภาษณ์ ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการส ารวจ วัตถุประสงค์และ

รายละเอยีดของแต่ละข้อค าถาม เทคนคิการสัมภาษณ์ เทคนิคการ

ตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจความสอดคล้องของค าตอบในแบบ

สัมภาษณ์ และการบริหารจดัการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดา้นบรหิารจดัการ 

4) จัดท าแผนค าของบประมาณการส ารวจ โดยระบุเหตุผลความ

จ าเป็นในเชิงวชิาการ และประโยชน์ของผลการส ารวจ พร้อมแจกแจง

รายละเอยีดกิจกรรมและงบประมาณรายกิจกรรมอย่างชดัเจน เสนอ

ตั้งแต่ระดับส านัก จนถึงกรมฯควบคุมโรค ซึ่งในขั้นตอนน้ีถือว่ามี

ความส าคัญมากที่ต้องท าการชี้แจงเหตุผลต่างๆ ทั้งด้วยวาจา และเอกสาร 

เนื่องจากงบประมาณทีใ่ช้สูงมาก คือประมาณ 30 ล้านบาทต่อการ

ส ารวจ 1 ครั้ง 

5) หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ส านักฯ  

5.1.1) จัดท าโครงการส ารวจฉบับสมบูรณ์ พร้อมขออนมุัต ิ

5.1.2) จัดท าเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. ว่ามีการส ารวจ พร้อมให้

หน่วยงานทั้ง 2 แจ้งแผนเก็บข้อมลูภาคสนามกลับส่วนกลาง โดยแจง้

อย่างเป็นทางการไปยังหัวหน้าหน่วยงาน และถึงบุคคลตามรายชื่อ

เครือข่ายเดิมทีมีอยู่ตั้งปีแรกของโครงการ 

5.1.3) จัดท าโครงการอบรมพนักงานสัมภาษณ์ และควบคุมคุณภาพ

ภาคสนาม (ครู ก) จัดท าเรื่องโอนงบประมาณให้ สคร. และ สสจ. 

เพ่ืออบรมพนักงานสัมภาษณ์ และควบคุมคุณภาพภาคสนาม (ครู ข) 

และการบริหารจัดการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ส าหรับใน กทม. ส านักฯ ส่ง

ผู้แทนเป็นวิทยากรอบรม ครู ก แก่ทีมบรษิัทเอกชนที่รับจ้างเก็บข้อมูล

ดังกล่าว 

5.1.4) จัดจ้างสุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดส่งให้ สคร. และ สสจ. 
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5.1.5) จัดจ้างพิมพ์เอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบลงทะเบียน แบบสัมภาษณ์ 

(แบ่งเป็น 2 สี คือ สีชมพูใช้สัมภาษณ์ตัวอย่างอายุ 15-54 ปี และ สี

เหลืองใช้สัมภาษณ์ตวัอย่างอายุ 55-74 ปี และ run number หน้าเลข

ค่ี แยกรายจังหวัด สคร. และ ส่วนกลาง) คู่มือปฏิบัติงานภาคสนาม  

แผ่นภาพประกอบการสัมภาษณ์ และตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ พร้อม

จัดส่งให้ สคร. และ สสจ. 

5.1.6) จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์  ไก้แก ่ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ ถุง

ใส่แบบสัมภาษณก์ลับส่งส่วนกลาง พร้อมจัดส่งให้ สคร. และ สสจ. 

โดยจดัเป็นกล่องที่ใส่รายชื่อตัวอย่างไปพร้อมกับ รายการเอกสารในขอ้ 

5.15) และ วัสดุ-อุปกรณ์ในข้อ 5.1.6) แยกราย สคร. และ ราย 

cluster ของแต่ละจังหวัด และระบหุน่วยงาน+ชื่อ-ที่อยู่ผู้ส่ง-ผู้รับ 

พร้อมชื่อและล าดับ cluster อย่างละเอยีด (24 กล่อง/จังหวัด คือ

เท่ากับ 24 cluster/จังหวัด) 

5.1.7) จัดจ้างต่ออายุสมาชิก (renew) โปรแกรมฯ SAS (Statistical 

Analysis System) เวอรช์ั่น 9.1.3 ซึ่งเป็นโปรแกรมฯมาตรฐานสากล

เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1.8) จัดจ้างเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานคร 

5.1.9) จัดจ้างบันทึกข้อมลู (Scan) แบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้วพร้อม

ตรวจสอบความสอดคล้องของค าตอบเบื้องต้น และแปลงข้อมูลจาก 

text file เป็น data file จาก 76 จังหวัด 

สว่นภมูภิาค สคร. 

1) เตรียมความพร้อมภาคสนาม ได้แก ่จัดอบรมพนักงาน

สัมภาษณ์ (ครู ข) และต้องเป็นวทิยากรหลกัในการอบรมฯ 

ร่วมกับ สสจ.  จัดสรรวัสด-ุอุปกรณ์แก่ทีมควบคมุคุณภาพ

ภาคสนาม ของ สคร. 

2) จัดท าแผนเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับ สสจ.ส่งส่วนกลาง 
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สสจ.  

1) จัดอบรมพนกังานสัมภาษณ์ (ครู ข) ร่วมกับ สคร. หรือเป็น

ผู้จัดเองตามmujตกลงกัน และต้องเป็นวิทยากรหลกัในการ

อบรมฯ  

2) จัดท าแผนเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับ สคร. ส่งส่วนกลาง 

3) จัดสรรวัสด-ุอุปกรณ์แก่ทมีควบคุมคุณภาพภาคสนามของ

จังหวัด และทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม  

 

1.2 สิง่ที่ท าไดด้ี ( Best Practice )  

- ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและนักวชิาการในการพัฒนา

ข้อค าถามที่สามารถน าไปเป็นตัวชี้วดัเพ่ือตอบ หรือประเมินสถานการณ์-

ปัญหา ที่พัฒนาได้ดีขึ้นของแต่ละครั้งที่ส ารวจ 

- การมีคู่มือในการปฏิบัติงานภาคสนามและแผ่นภาพ

ประกอบการสัมภาษณช์่วยท าให ้พนักงานสัมภาษณ์ และทมีควบคุม

คุณภาพปฏิบัติงานได้ง่าย และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

- การรวมจดัส่งแบบสมัภาษณ์ รายชือ่ตัวอย่าง วัสด-ุอุปกรณ์

ต่างๆ เป็น 1 กล่องต่อ 1 cluster ท าให้เกดิความสะดวกในการติดตาม

ของทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม ป้องกนัความสับสน และการสูญหายระหว่าง

ทางได้ง่าย 

- การแยกสขีองแบบสัมภาษณ์ตามกลุ่มอายุ และ run number 

หน้าเลขค่ี แยกรายจังหวัด สคร. และ ส่วนกลาง ท าให้เกิดเกดิความ

สะดวกในการติดตามที่มาของชุดแบบสัมภาษณก์รณีที่หลดุจากชุดเดมิ 

และช่วยในการ audit แบบสัมภาษณ์ไดเ้ร็วขึ้น เป็นต้น 
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- การแยกกิจกรรมและระบุงบประมาณรายกิจกรรมอย่างละเอียด

เมื่อท าโครงการฉบับสมบูรณ์ ท าให้เกิดความสะดวกในการแยกเรื่องจดัซื้อ

จัดจ้าง ตรวจสอบ-ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และสามารถสรุปภาพรวม

เมื่อสิ้นปีได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ 

- การมีทะเบียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail address 

ของหน่วยงาน และบุคคลเครือข่ายที่เคยร่วมงานตั้งแต่การส ารวจครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ.2546 และปรับเป็นปัจจบุันทุกปีทีม่ีการส ารวจ ท าให้เกิด

ความสัมพันธ์และร่วมมือ และการประสานงานของเครือข่ายทีด่ีขึ้น 

 

1.3 สิง่ทีต่้องพัฒนา (The Development )  

- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้ก าหนด

นโยบายระดับกรมฯ อาจไม่อนุมัตงิบประมาณให้ส ารวจ เนือ่งจากใช้

งบประมาณสูงมาก รวมทั้งถ้ามกีารเปลีย่นแปลงผู้บริหารในระดบัดังกล่าว

ในช่วง 3 ปี และขาดความเข้าใจในประโยชน์ของผลการส ารวจ จึงต้องใช้

ความพยายามน าเสนอเหตุผล ความจ าเป็น การน าไปใช้ประโยชนข์อง

หน่วยงานระดับประเทศ เขต และจังหวัด รวมทั้งเสนอว่าผลการส ารวจ

ดังกล่าวด าเนินการตามหลกัวิชาการส ารวจตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานสากล 
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และสามารถน าผลไปเสนอต่อ CDC WHO และเวทีวชิาการระดับ

นานาชาติได้ 

- การน าผลจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่งโรคไม่ติดต่อร่วมกบั

การเฝ้าระวังอื่นๆสู่การวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อนโยบายการป้องกันควบคุมโรคทั้ง

ในระดับประเทศ เขต และจังหวัด 

- น าผลการส ารวจนี้ที่ได้เสนอในเวทวีิชาการระดับนานาชาติ 

เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง และขณะเดียวกันควรน าข้อมูลแต่ละครัง้

มาท าการวิเคราะห์เชิงลึกและน าเสนอต่อเวทีวิชาการนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของ

ประเทศ 

1.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)  

- น าเสนอกรมฯให้จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ 

เพ่ือส ารวจทุก 3 ปี เช่นเดยีวกับการสนับสนุนงบประมาณระบบภูมิคุ้มกัน

โรค (EPI Program) เป็นต้น หรือกรมฯ โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น า

หลักในการขอความร่วมมือสนับสนนุงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เชน่ 

สปสช. เป็นระบบทกุ 3 ปี 

- กรณีที่งบประมาณได้รับการอนุมัตแิล้ว และเกดิเหตุฉุกเฉิน

ไม่คาดคิด งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะส ารวจได้ครบ 76 จังหวัด กรมฯฯ 

ควรจัดหาบประมาณส ารองไว้ด้วย  

- การหาแนวร่วม โดยจัดเวทีวชิาการ เรียนเชิญผูเ้ชีย่วชาญ 

นักวิชาการ จากหน่วยงาน สถาบัน ต่างๆ เพ่ือระดมสมอง รวบรวม

ความส าคัญ คุณภาพ ประโยชน์ของการส ารวจ เสนอต่อผู้บริหาร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารอื่นๆ ของกรมฯควบคุมโรคทีม่ีส่วนเกีย่วข้องใน

การอนุมัติงบประมาณ โดยกิจกรรมนี้ควรระบุไว้ในแผน 5-10 ปีใน

อนาคต   

- เสนอกรมฯ ประสานกับส านักงานสถิตแห่งชาติ ( National 

Statistical Office:NSO) เรื่องขอสนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนา

แบบแผนการสุ่มตัวอย่าง  การถ่วงน้ าหนัก และการเก็บข้อมลูภาคสนาม 

- ควรแยกคู่มือควบคุมคุณภาพภาคสนามออกจากคู่มอืการ

ปฏิบัติงานภาคสนาม 

- ศึกษาทางเลือกในการเก็บข้อมูล โดยการบันทึกลงใน

กระดาษชุดแบบสมัภาษณ์แบบเดมิ หรือใช้อุปกรณ์อเีลก็โทรนิคอื่น เช่น 

palm / iphone / tablet เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ 

- ปรึกษานกัภาษาศาสตร์ในการใช้ค า หรือประโยคการ

สัมภาษณ์ให้สละสลวยยิ่งขึ้น โดยไม่เสียใจความหลกั 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และการควบคุมคณุภาพภาคสนาม 

2.1 ใครท าอะไร (WHO) 

สว่นกลาง โดยกลุม่พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤตกิรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ด าเนินการดังนี้  

1) จัดท าเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. ในการก าหนดช่วงเวลาการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม (ประมาณ 4-6 เดือน) พร้อมแจ้งรายละเอียดการจัดส่ง

แบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้วกลับส่วนกลาง คือให้ สสจ.ท าหนังสือน าส่งที่

ส านักฯ และ ส าเนาส่งที่บริษัทรับจ้างแสกน และต้องระบุการจ่าหน้ากล่องที่

อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ส่ง และผู้รับให้ละเอยีด ชดัเจน ตามตัวอยา่งใน

คู่มือฯ  การส่งแบ่งเป็น 2 กรณี  
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กรณี  1  ส่งกลับโดยรถยนต์ราชการ 

กรณีที่ 2 ส่งกลับโดยทางพัสดุบรษิัทเอกชน 

2) จัดท าเรื่องแจ้ง สคร. และ สสจ. เพ่ือส่งก าหนดการและรายชื่อผู้

ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ. ตามแผน

ที่ได้รับแจ้งจาก สคร.และ/หรือ สสจ. 

3) จัดเตรยีมซองเอกสารเพ่ือให้ทมีออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ

ภาคสนาม เป็นรายบุคคล  ใน 1 ซองประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 

คู่มือฯ แผ่นภาพฯ  ใบลงทะเบียน ส าเนารายชื่อกลุม่ตัวอย่าง ส าเนารายชื่อ 

cluster รายชื่อผู้ประสานงานประจ าพ้ืนที่ทั้งจาก สคร. และ สสจ.. ดินสอ 

ยางลบ กบเหลาดินสอ เพ่ือใช้ในการสุ่ม audit และส ารองให้ทีมในพ้ืนที่ 

4) แบ่งทีมภายในกลุม่งานฯ โดยแยกเป็นทีมผู้รับผิดชอบรายภาค 

เพ่ืออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ. 

5) จัดท าเรื่องขออนุมัตเิดินทางไปราชการ การเช่ารถ การยืมเงินทด

รองราชการ  

6) ตรวจรายการต่างๆ ในซองเอกสารให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

7) ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ สคร. และ สสจ. 

ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องสังเกตผู้เก็บข้อมูล จาก สสจ. และผู้ควบคุมคุณภาพ จาก 

สคร. ท าตามคู่มือฯ และหลักการสมัภาษณ์ที่ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับ

การอบรมท าการสมัภาษณ์โดยเดด็ขาด ขณะเดียวกันต้องสุ่มตรวจแบบ

สัมภาษณ์ให้ไดทุ้กทมี และสุ่มตรวจในชดุแรกของการท างาน และหากพบ

ข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจในหลักการไม่ตรงกันจะได้แก้ไขปญัหาได้แต่

เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ในภาพรวม 

8) เป็นที่ปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะ-และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน

การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม ทุกครั้งและทุกทมีที่ตนเองรับผดิชอบ 



~ 18 ~ 
 

 

 
 

สคร. 1) ร่วมกับ สสจ. จัดท าก าหนดการและรายชื่อผู้ออกปฏิบัติงานควบคุม

คุณภาพภาคสนาม และจัดส่งให้ส่วนกลาง 

2) จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือใชใ้นการทมีออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ

ภาคสนาม ประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ คู่มือฯ แผ่นภาพฯ  ใบ

ลงทะเบยีน ส าเนารายชื่อกลุ่มตวัอย่าง ส าเนารายชื่อ cluster รายชื่อผู้

ประสานงานประจ าพ้ืนที่ทั้งจาก สคร. และ สสจ.. ดินสอ ยางลบ กบเหลา

ดินสอ เพ่ือใชใ้นการสุม่ audit และส ารองให้ทีมในพ้ืนที ่

3) ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพภาคสนาม ร่วมกับ ส่วนกลางและ 

สสจ. ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องสังเกตผู้เก็บข้อมลู จาก สสจ. ตามคู่มือฯ และ

หลักการสัมภาษณ์ที่ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับการอบรมท าการสัมภาษณ์

โดยเดด็ขาด ขณะเดียวกันต้องสุ่มตรวจแบบสัมภาษณใ์ห้ได้ทุกทีม และสุ่ม

ตรวจในชดุแรกของการท างาน และหากพบข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจใน

หลักการไม่ตรงกันจะได้แก้ไขปญัหาได้แต่เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ใน

ภาพรวม 

9) เป็นที่ปรกึษา ให้ข้อเสนอแนะ-และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ใน

การเกบ็ข้อมลูภาคสนาม ทุกครั้งและทุกทมีที่ตนเองรับผิดชอบ 

4) สุ่มตรวจความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบ

สอดคล้องของข้อค าถามในของแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ก่อนออกจากพื้นที่

ของแต่ละ cluster 
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สสจ. 1) ร่วมจัดท าก าหนดการและรายชื่อผู้ออกปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพ

ภาคสนาม และจัดส่งให้ สคร. และส่วนกลาง 

2) จัดเตรยีมเอกสารเพ่ือใชใ้นการทมี สสจ. ท่ีออก

ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลภาคสนามประอบด้วย ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ แบบ

สัมภาษณ์ 2 สี คู่มือฯ แผ่นภาพฯ  ใบลงทะเบยีน ส าเนารายชื่อกลุม่

ตัวอย่าง ส าเนารายชื่อ cluster รายชื่อผู้ประสานงานประจ าทมี ทีมทัง้จาก 

สคร. และ สสจ.. ดินสอ ยางลบ กบเหลาดินสอ เพ่ือใชใ้นการสุ่ม audit 

และส ารองให้ทีมในพ้ืนที ่

3) ออกปฏิบัติงานเกบ็ข้อมลูภาคสนาม และเฉพาะหัวหน้า

ทีม สสจ.ควบคุมคณุภาพภาคสนาม ร่วมกับ ส่วนกลางและ สสจ. ทั้งนี้ แต่

ละทีมต้องสังเกตผู้เก็บข้อมูล จาก สสจ. ตามคู่มือฯ และหลักการสัมภาษณ์ที่

ได้อบรมแล้ว ห้ามผู้ไม่ได้รับการอบรมท าการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด 

ขณะเดียวกันต้องสุ่มตรวจแบบสัมภาษณ์ให้ได้ทกุทีม และสุม่ตรวจในชุด

แรกของการท างาน และหากพบข้อผิดพลาด หรือความเข้า.ใจในหลักการไม่

ตรงกันจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่เนิ่นๆ และลดภาระการ audit ในภาพรวม 

4) หัวหน้าทีม สสจ.เป็นที่ปรกึษา ใหข้้อเสนอแนะ-และ

ร่วมแก้ไขปญัหา อุปสรรค ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม ทุกครั้งและทกุทีม

ของจังหวัด 

5) ทีม สสจ.ตรวจความสมบูรณ์ ครบถว้น ถูกต้อง 

ตลอดจนตรวจสอบสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแลว้ ก่อน

ออกจากพ้ืนที่ของแต่ละ cluster 

6) หัวหน้าทีม+สมาชกิทีม สสจ.ตรวจความสมบูรณ์ 

ครบถ้วน ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบ

สัมภาษณ์ที่ตอบแล้วทุกชุดก่อนจัดหีบห่อส่งส่วนกลางโดยแยกเป็นราย 

cluster จ านวน 24 cluster/จังหวัด หรือเท่ากับ 1,728 ชดุ/สสจ. ภายใน

เวลาที่ก าหนด  
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2.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- ในภาพรวมส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้

ข้อมูลและให้ความร่วมมือดีมาก  

- การจัดส่งรายชื่อตัวอย่าง รายชื่อ cluster และวัสดุ-อุปกรณ์

ต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในการส ารวจระยะหลังมีการปรับปรุงได้ดีขึ้น โดย

จัดเป็นหีบห่ออย่างเรียบร้อย ครบถ้วน ไม่สูญหาย เมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจ

ในช่วงปีแรกๆ 

- ส านักฯ ได้น ารายชื่อตัวอย่าง และรายชื่อ cluster ลงใน 

Website ของส านักโรคไม่ติดต่อ เพ่ือให้ความสะดวกแก่ สสจ. และ สคร. 

สามารถ download ได้หากชุดที่ส่งไปเสียหาย หรือสูญหาย  

- แผ่นภาพประกอบการสัมภาษณ์ มีความชัดเจน เช่น ภาพการ

ท างานออกแรง การออกก าลังกาย ถือเป็นการบอกกล่าวด้วยภาพที่ผู้ถูกสัมภาษณ์

เข้าใจ และตอบได้ง่าย 

- มีความร่วมมือของเครือข่ายที่ดี จึงท าให้ท างานได้อย่าง

ต่อเนื่อง และทีมส่วนกลางเปิดโอกาสให้ทีมในพ้ืนที่ติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ 

และ e-mail address ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

2.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- กรณีที่ส่งแบบสัมภาษณ์กลับส่วนกลางล่าช้า เนื่องด้วย

ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น จ านวนเจ้าหน้าที่ สสจ.ที่เก็บข้อมูลมีน้อย  มีภาระงานล้นมือ มี

งานนโยบายของ สสจ. ที่เร่งด่วนกว่ามาแทรกหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบระหว่างเก็บ

ข้อมูล เสนอให้เก็บข้อมูลในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยต้องแบ่งงบประมาณการ
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ส ารวจเป็น 2 ปี คือปีที่ 1 เป็นงบประมาณส าหรับขั้นเตรียมการต่างๆ  ปีที่ 2 

เป็นงบประมาณส าหรับการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล พร้อม

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เก็บข้อมูลได้ช่วงต้นปีงบประมาณและเสร็จภายในไตร

มาสแรก 

- ควรทดลองศึกษาน าร่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นในการ

เก็บข้อมูล เช่น palm /tablet หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพ่ือจะได้จัดส่งแบบ

สัมภาษณ์กลับส่วนกลางได้เร็วขึ้น และลดงบประมาณการจ้างบันทึกข้อมูล 

- ควรเพ่ิมจ านวนวันอบรมทั้ง ครู ก และ ครู ข เพ่ือให้มีเวลา

ฝึกสัมภาษณ์ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริง 

- ควรเพ่ิมจ านวนพนักงานสัมภาษณ์เท่ากันทุกจังหวัดเป็น 20 

คน/จังหวัด เพ่ือให้มีทีมเพียงพอและป้องกันคนที่ไม่ได้รับการอบรมไปท าการ

สัมภาษณ์ 

- ควรทบทวนและพัฒนาข้อค าถามทุกครั้งที่จะท าการส ารวจ เพ่ือ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหา 

- เปลี่ยนถุงด าที่ใส่แบบสัมภาษณ์ส่งกลับส่วนกลาง เป็นถุงสีอ่ืน 

และท าการ screen ให้รู้ว่าเป็นถุงใส่แบบสัมภาษณ์ เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดว่า

เป็นถุงขยะ 
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2.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion)  

- ปัญหาที่พบบ่อย และซ้ าเดิม เช่น การให้ผู้ไม่ได้รับการ

อบรมเป็นพนักงานสัมภาษณ์ ขณะสัมภาษณ์อย่าให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั่งอยู่ด้วย

จะท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน สับสน หรือคลาดเคลื่อน การตรวจแบบสัมภาษณ์ไม่

รอคอบ  การจัดส่งแบบสัมภาษณ์ล่าช้า การจัดหีบห่อส่งกลับไม่เรียบร้อย ทีม

สัมภาษณ์ และผู้ควบคุมคุณภาพภาคสนามต้องระวังในขั้นตอนดังกล่าว เพ่ือลด

ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

- การสุ่ มตั ว อย่ างจ ากบัญชี ร ายชื่ อของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย จะประสบปัญหากรณีประชากรตัวอย่างไปอยู่ที่อื่นในช่วงที่ท า

การส ารวจ หรือการเสียชีวิต ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นควรจัดท าบัญชี

รายชื่อของผู้ที่อาศัยอยู่จริงโดยขอความร่วมมือจากส านักงานสถิติแห่งชาติหรือ

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นต้น   

3. การประมวลผล 

3.1 ใครท าอะไร (WHO) 

  

ส านกัฯ โดยกลุม่พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤตกิรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ประสานกบั

บริษัทเอกชนที่รับจ้างแสกนแบบสมัภาษณ์ที่ตอบแล้ว ในประเด็นต่างๆ 

ดังนี ้

1) ประสาน ติดตามการจัดส่งแบบสัมภาษณ์ที่ตอบแล้ว ไปยัง

บริษัทฯ ให้ได้ครบ 24 cluster หรือเท่ากับ 1,728 ชุด/สสจ. (ชุดละ

ประมาณ 30 หน้า) กรณีที่แบบสัมภาษณ์มกีารช ารดุเสยีหายหลายชดุและ

มีผลเสยีต่อการถ่วงน้ าหนักข้อมูล หรือลดความเป็นตัวแทนในระดับ

ประชากร หรืออาจเกิดการ error ได้ ต้องประสานให้ สสจ.เก็บใหม ่
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2) สุ่มแบบสัมภาษณเ์พ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 

ตลอดจนความสอดคล้องของค าตอบจากแบบสัมภาษณท์ี่ได้รับจากข้อ 1) 

3) จากข้อ 2) เมื่อบริษทัฯ แสกนเสรจ็เรียบร้อยแล้วจะได้จ านวน

ประมาณ 3,939,840 หน้า (1,728 ชุด X 76 จังหวัดX 30 หน้า) หรือ

ประมาณ 130,800 record ต่อจากนั้นจะท าการบันทกึข้อมูล พร้อมแปลง

จาก text file เป็น data file เรียงเป็นจังหวัดครบ 76 จังหวัด และ

จัดส่งให้ส านักฯ ด าเนินการ clean ข้อมูลเบื้องต้น  

4)  จากแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด (ครั้งล่าสุด ปี 2553) มี 17 ส่วน 

นักวิชาการของกลุม่ฯ ได้แบ่งวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมมาตรฐานสากล ชื่อ

SAS (Statistical Analysis System) เวอรช์ั่น 9.1.3 คนละ 4-5 ส่วน 

โดยต้องท าการ clean ข้อมูลของส่วนที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง มีความ

สอดคล้องของค าตอบ และเป็นไปตามหลักการก่อนวิเคราะห์ข้อมูล 

5) การวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอยีดดังนี้ 

5.1  สร้างค่าถ่วงน้ าหนักตัวอย่าง เพ่ือค านวณค่าประมาณยอดรวม

ของจ านวนประชากรที่ต้องการศึกษาจากแผนการสุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ โดยค่า

ถ่วงน้ าหนักเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับผลคูณส่วนกลับของความน่าจะเป็นที่หน่วย

ตัวอย่างถูกเลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละขั้น  

5.2 พิจารณาวางแผนการวิเคราะห์และเลือกตัวแปรทีม่ีความส าคัญ

และมีความหมายต่อการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อและการ

บาดเจ็บในระดับประเทศ เขต และจังหวัด หรือสร้างตัวแปรใหม่จากตัว
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แปรเดมิมากกว่าหนึ่งตัวแปรเพื่อให้เป็นตังชี้วัดที่เหมาะสมกับการน าไปใช้

ประโยชน ์

5.4 เขียนค าสั่งโดยใช้โปรแกรม SAS ในการ clean การแก้ไข 

การสร้างตัวแปรใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ค่าสถิติที่จะน าเสนอ 

5.5 การน าเสนอในรูปแบบตาราง ดังนี ้ 

    -   ค่าสถิติ ความชุก (ร้อยละ) และค่าเฉลี่ย (mean) ค่า

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (standard error-S.E.) และ 

95% ช่วงความเชื่อมั่นของการประมาณค่า (95%Confidence Interval –

CI) 

     - น าเสนอในระดับประเทศ แบ่งเป็นเพศชาย และหญิง 

และแต่ละเพศแบ่งเป็น  6 กลุ่มอายุ คือ 15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 

ปี, 45-54 ปี, 554-64 ปี   และ 65-74 ปี 

- ระดับเขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขต

เทศบาล)  

- ระดับกรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค : ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 

- ระดับเขต สคร.1-12 

- ระดับจังหวัด : กรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด 

(เฉพาะปี 2553 มีการแบ่งเพศและกลุ่มอายุ 6 กลุ่มเหมือนระดับประเทศ 

ในบางตัวแปร) 

6) ข้อมูลทีท่ าการแสกน clean และท าการถ่วงน้ าหนักเรียบร้อยแล้ว

จะแยกเก็บเป็น file ไว้ในเครื่อง server ของกลุม่ฯ และท าส าเนา 
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(copy) พร้อมจัดส่ง ดังนี ้

- File ข้อมูลรวมทั้งประเทศ 1 ฐานข้อมูล 

- File ข้อมูลแยกรายเขต สคร. 12 ฐานข้อมูล และจัดส่ง 

สคร.1-12 

- File ข้อมูลแยกรายจังกวัด 76 ฐานข้อมูล และจดัส่ง 

สสจ.75 จังหวัด และ สคร.ที่รับผิดชอบ สสจ.นั้นๆ 

จังหวัดละ 1 ชุด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 

7) พัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขจาก ส านักโรคไม่ติดต่อ 

(ทุกกลุม่วิชาการ) สคร. และ สสจ.  ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรม SAS เวอรช์ั่น 9.1.3  

3.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- การใช้โปรแกรม SAS วิเคราะห์ถือเป็นมาตรฐานสากล 

โปรแกรมหนึ่ง 

- สร้างทีมในกลุ่มงานในการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SAS  

ได้ทุกคน 

- จัดท าคู่มือการค านวณตัวชี้วัดด้านสุขภาพ จากการส ารวจ

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อแลการบาดเจ็บ (โดยใช้ SAS)  

3.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- ควรเ พ่ิมกิจกรรม หรือจัดท าเป็นโครงการฝึกอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการการตรวจความสอดคล้องของค าตอบในแบบสัมภาษณ์แก่ทีม

ควบคุมคุณภาพภาคสนาม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลให้ดี

ยิ่งขึ้น 
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- ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักฯ (กลุ่มวิชาการอื่นๆ)  

สคร. และ สสจ. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนมารับผิดชอบงาน

ใหม่ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพ่ือให้เกิดการน าไปประยุกต์หรือต่อ

ยอดการวิเคราะห์ตามสภาพปัญหา และความต้องการใช้ข้อมูลของ

หน่วยงานตนเองได้  

- อาจใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นที่มีราคาถูกกว่าโปรแกรม SAS 

เช่น STATA 

3.4 ข้อเสนอแนะ ( A suggestion ) 

- เสนอกรมฯ ศึกษาทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ palm หรือ 

iphone หรือ tablet ท่ีสามารถบันทึกข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

โดยไม่ต้องแปลงไฟล์หลายครั้ง แทนใช้ชุดกระดาษแบบสัมภาษณ์ จะ

ช่วยลดเวลาและงบประมาณ และประมวลผลได้เร็วขึ้น โดยท าเป็น 

PILOT Project  

 

4. การจัดท ารายงาน  

4.1 ใครท าอะไร (WHO)  

ส านักฯ โดยกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่งโรคไม่ติดต่อ 

ด าเนินการดังนี ้
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1) รายงานการส ารวจฯ ฉบับประเทศ 

1.1) จัดท าตารางน าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับประเทศท้ัง 

17 ส่วน จ าแนกดังนี ้

- เพศชาย และหญิง แต่ละเพศ แบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ คือ 

15-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44   ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี 

- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล) 

- กรุงเทพมหานคร และ 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 

- เขต สคร 1-12 

- รายจังหวัด 76 จังหวัด 

1.2) จัดท าภาคบรรยาย ในส่วนต่างๆ โดยในแต่ละส่วน

น าเสนอตัวชี้วัด ค าจ ากัดความ การวัด ข้อค าถามที่ใช้ ผลการส ารวจ และอภิปราย

ผล ตลอดจนเปรียบเทียบกับผลการส ารวจในครั้งที่ผ่ านมา ส่วนต่างๆ มีดังนี้ 

ได้แก่  

สวนที่ 1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ  

สวนที่ 2 สถานะสุขภาพทั่วไป  

สวนที่ 3 การเขาถึงบริการสุขภาพ  

สวนที่ 4 ภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน  

สวนที่ 5 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย  

สวนที่ 6 การบริโภคผักและผลไม  

สวนที่ 7 การบริโภคยาสูบ  

สวนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  
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สวนที่ 9 การคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพลดโรคไมติดดอ  

สวนที่ 10 ความดันโลหิตสูง  

สวนที่ 11 เบาหวาน  

สวนที่ 12 ไขมันในเลือดสูง  

สวนที่ 13 โรคเรื้อรัง  

สวนที่ 14 คุณภาพชวีิตและภาวะบกพรองทางรางกาย  

สวนที่ 15 การบาดเจ็บ  

สวนที่ 16 การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปาก 

มดลูก  

สวนที่ 17 การไดรับการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี 

1.3) จัดท าส่วนประกอบอื่น ไก้แก่ ปก รองปก ค าน า 

กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง บรรณานุกรม และ

ภาคผนวก 

2) จัดท าเล่มรายงานฉบับจังหวัด  

2.1) จัดท าตารางน าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับจังหวัดรวม 14 

ส่วน จ าแนกดังนี ้

- เพศชาย และหญิง แต่ละเพศ แบ่งเป็น 6 กลุ่มอายุ คือ 15-24 ปี

, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 55-64 ปี และ 65-74 ปี 

- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล)  

จัดท าตาราง 14 ส่วน มีดังนี้  
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สวนที่ 1 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ  

สวนที่ 2 สถานะสุขภาพทั่วไป  

สวนที่ 3 การเขาถึงบริการสุขภาพ  

สวนที่ 4 ภาวะน้ าหนักเกินและภาวะอ้วน  

สวนที่ 5 กิจกรรมทางกายและการออกก าลังกาย  

สวนที่ 6 การบริโภคผักและผลไม  

สวนที ่7 การบริโภคยาสูบ  

สวนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  

สวนที่ 9 การคัดกรองและเสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ลดโรคไมติดตอ  

สวนที่ 10 ความดันโลหิตสูง  

  สวนที่ 11 เบาหวาน  

สวนที่ 12 ไขมันในเลือดสูง  

สวนที่ 13 โรคเรื้อรัง  

สวนที่ 14 การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก  

2.2) จัดท าส่วนประกอบอื่น ไก้แก่ ปก รองปก ค าน า 

กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ สารบัญตาราง บรรณานุกรม และ

ภาคผนวก 

- จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ และประสานงานพัสดุ กลุ่ม

บริหารทั่วไป เพ่ือจัดจ้างพิมพ์ และจัดส่ง 
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- จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ และประสานงานพัสดุ กลุ่ม

บริหารทั่วไป เพ่ือจัดจ้างแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ จัดท ารายละเอียด

คุณลักษณะ และจัดจ้างพิมพ์พร้อมทั้งจัดส่ง 

- จัดท า Fact Sheet บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โดยมีตาราง

สรุปผลการส ารวจตัวแปรที่ส าคัญของรายจังหวัด 76 จังหวัด และเปรียบเทียบผล

การส ารวจ 3 ปี คือ พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2553 

- ทั้งเล่มรายงานระดับประเทศ เล่มรายงานระดับจังหวัด และ 

Fact Sheet ต้องมีการตรวจทานเนื้อหาต้นฉบับ และพิสูจน์อักษรอย่างละเอียด 

และให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์ 

4.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- การจัดท ารายงานผลการส ารวจฯ ระดับจังหวัด ถือเป็น

พัฒนาการที่ดี คือมีข้อมูลแยกเพศ  แยก 6 กลุ่มอายุ และแยกเขตการปกครอง 

ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถน าผลไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับ

การส ารวจครั้งก่อนๆ  

- การจัดท า Fact Sheet บทสรุปส าหรับผู้บริหาร มีความ

น่าสนใจ กะทัดรัด และสะดวกในการหยิบข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

- การจัดท ารายงานเป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ท า

ให้เกิดมาตรฐานและเป็นทางเลือกแก่นักวิชาการและผู้สนใจ 
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4.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- เขียนโปรแกรมให้สามารถออกผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่

ต้องการน าเสนอ โดยไม่ต้องคัดลอกผลการวิเคราะห์มาสร้างตารางใหม่ เพ่ือลด

ความผิดพลาดและเวลาในการด าเนินการ 

- ลดจ านวนการจัดพิมพ์เป็นเล่มเอกสาร แต่จัดท าเป็นแผ่นซีดี

ทดแทน 

- หากยังคงจัดท าเป็นเล่มเอกสาร ควรแยกเล่มเป็นกลุ่มหัวข้อ 

หรือเรื่อง เพ่ือให้เล่มรายงานมีขนาดเล็กลงน่าอ่านมากขึ้น 

- ปรับก าหนดเวลา และปรับเปลี่ยนกระบวนการเก็บข้อมูล

ภาคสนาม และการประมวลผลให้เสร็จตามก าหนด  เพ่ือมิให้การจัดท ารูปเล่ม

รายงานล่าช้ากว่าก าหนด ซึ่งมีผลต่อรายงานผลการส ารวจฯ ไม่เป็นปัจจุบัน 

4.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 

- เพ่ิมค าอธิบายวิธีอ่านค่าสถิติและข้อจ ากัดในตาราง เช่น ค่า 

standard error  และ 95% Confidence Interval เป็นต้น  

 

5. การจัดพิมพ์และเผยแพร่ 

5.1 ใครท าอะไร (WHO) 

- จัดท าเรื่องส่งรายงานผลการส ารวจฯ จนวน 500 เล่ม แก่

หน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

1. กระทรวงสาธารณสุขทุกกรม หน่วยงานในก ากับของกระทรวง

สาธารณสุขทุกแห่ง และส านักงานองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย 
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2. กระทรวงอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรม ส านักงานคณะกกรมการวิจัยแห้งชาติ  มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

แยกประเภท และหน่วยงานเอกชน องค์กร/มูลนิธิ 

- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

- น าเสนอผลงานงานทางวิชาการทั้งในระดับประเทศ และ

นานาชาต ิ

5.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์มีความสะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

- การจัดท ารายงานทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็น

ทางเลือกที่ดีแก่นักวิชาการและผู้สนใจ 

5.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- พัฒนาเว็บเบส  ให้มีความน่าสนใจ ให้นับจ านวนผู้เข้าชมได้ 

รวมทั้งมีช่องทางให้ข้อเสนอแนะได้ 

- มี server ส ารองของเว็บไซต์เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อเกิด

ไฟฟ้าดับ หรือมีปัญหาไวรัส 

5.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 

- มีการพัฒนาหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ส านักโรคไม่ติดต่อรวมทั้ง

รายงานผลการส ารวจฯ เป็นระยะๆ เพ่ือให้มีความน่าสนใจ 

 

6. การน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ประโยชน์ 

6.1 ใครท าอะไร (WHO) 
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- ส านักโรคไม่ติดต่อ โดยกลุ่มพัฒนาระบบเผ้าระวังพฤติกรรม

เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลจากผลการส ารวจฯ และ

แหล่งอื่น ๆ แก่ นักวิชาการสาธารณสุขจากทุกกลุ่ม และสคร. 1 – 12 และสสจ. 

เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และการประเมินผล  

- จัดล าดับประเด็นปัญหาส าคัญที่พบจากผลการส ารวจฯ  เพ่ือ

สื่อสารแก่สาธารณะ (Public Relation) โดยจัดแถลงข่าวเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ 

วิทยุ และสื่อออนไลน์ 

- น าเสนอประเด็นปัญหาที่พบแก่นักวิชาการทั้งในส่วนกลาง 

หรือ สคร. เพ่ือศึกษาวิจัย และน าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน และควบคุมโรค                    

- เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือการติดตาม ตรวจเยี่ยมหรือนิเทศงาน 

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสคร. 

และสสจ.  

6.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- การจัดท า Fact sheet เพ่ือเสนอสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง

ฯ ที่พบ และประเด็นปัญหาแก่ผู้บริหาร 

- มีการถ่ายทอดวิธีการน าผลการส ารวจฯ ไปใช้ทั้งในระดับ

ส านัก เขต และระดับจังหวัด โดยกระบวนการอบรม  

6.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- ควรมีการประเมินผลหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

ข้อมูลจากผลการส ารวจฯว่าผู้เข้ารับการอบรมมีการน าข้อมูลฯ หรือรายงานผลการ

ส ารวจไปใช้ในการด าเนินการของตนเองหรือไม่ และ/หรือกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้า

ระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อควรประสาน ติดตาม กระตุ้น ให้ข้อเสนอแนะใน
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ลักษณะพ่ีเลี้ยงแก่ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วให้มีการใช้ข้อมูลความรู้จากการ

ฝึกอบรมไปใช้ในงานอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างแกนน าเครือข่าย (โดยการระบุชื่อบุคคล) การสร้างระบบ

เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ทั้งในระดับ สคร. และสสจ. กับส่วนกลางให้มีความ

เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการท างานร่วมกันแม้เกิดกรณีปรับเปลี่ยนงานก็

สามารถติดตามงานได้ง่ายขึ้น 

6.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการศึกษาดูงาน จากหน่วยงาน

ที่มีความเข้มแข็งในการใช้ฐานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อสูง มา

ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลวิธี โครงการ แผนงาน เพ่ืองานป้องกันและ

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

7. การสร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ 

7.1 ใครท าอะไร (WHO) 

- ส านักโรคไม่ติดต่อ จะต้องด าเนินการส ารวจอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 

3 ปี และต้องผลักดันให้เข้าสู่แผนงบประมาณกรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบตาม

ระยะเวลาการส ารวจฯ จากที่ด าเนินการมาแล้วในปี พ.ศ.2546, 2547, 2548, 

2550 และ 2553  และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตทุก 3 ปี 

- จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอนของการจัดท าโครงการส ารวจฯ 

เป็นลักษณะฐานข้อมูลส ารองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ sever รหัสครุภัณฑ์ สรม.

0423-035-022 ของกลุ่มฯ โดยจัดหมวดหมู่แยกเป็น Folder ของแต่ละเรื่อง/
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กิจกรรม ในแต่ละ Folder ประกอบด้วย Folder ย่อย และ File ต่างๆ จ านวน

มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับเรื่อง/กิจกรรม นั้นๆ และน าชื่อ Folder และ file เหล่านี้

ไปจัดพิมพ์รวมไว้ในเอกสารรวมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มฯ 

ชื่อเอกสาร “การพัฒนาระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ศูนย์ข้อมูล

โรคไม่ติดต่อ ส านักโรคไม่ติดต่อ 30 ธันวาคม 2550”  เป็นลักษณะคู่มือแจง

รายละเอียด Folder และ file ต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา เฉพาะที่

เกี่ยวกับโครงการส ารวจฯ คือฐานข้อมูลที่ 2 หน้า 14 -122 ชื่อ Folder คือ 

TBRFSS โดยจะท าการปรับปรุงทุกครั้งที่มีการส ารวจฯ สรุป Folder TBRFSS 

ประกอบด้วย  

* ก.ด้านวิชาการ  มี 28 File อยู่ใน 5 folder ย่อย 

* ข.ด้านบริหารจัดการ มี 24 File อยู่ใน 7 folder ย่อย 

* ค.ข้อมูลดิบการส ารวจ  มี 24 File อยู่ใน 4 folder ย่อย 

* ง.ผลการส ารวจ มี 21 File อยู่ใน 2 folder ย่อย 

* จ.เครือข่ายจัดท า BRFSS มี 12 File อยู่ใน 3 folder ย่อย 
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7.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ได้รับการพัฒนา โดยการ

ส ารวจฯ อย่างต่อเนื่อง 5 ครั้ง ที่ผ่านมา แม้ในบางปีจะส ารวจฯ ได้ไม่ครบทุก

จังหวัด 

- เป็นระบบที่มีมาตรฐานทางวิชาการและมาตรฐานสากล เป็นที่

ยอมรับทั้งในประเทศ และองค์การต่างประเทศ เช่น ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

สหรัฐอเมริกา (Center for Diseases Control and Prevention: CDC) และ

องค์การอนามัยโลก 

- มีก ารประ เมินผลกา รส า ร ว จฯ โดยคณะอาจารย์ จ าก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- มีการจัดท าฐานข้อมูลทุกเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการส ารวจฯ 

จัดเก็บไว้ใน sever เพ่ือความสะดวกในการค้นหา  และเป็นประวัติของการส ารวจ

ฯ ของประเทศไทย 

7.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- กระตุ้น และน าเสนออย่างต่อเนื่องให้ผู้ก าหนดนโยบายเห็น

ความจ าเป็น และความส าคัญของการใช้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่นเดียวกับการต้องมีข้อมูลป่วย ตาย และฯลฯ 

ของระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

- จัดหาทุนสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงาน การพัฒนาระบบ

เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ ในต่างประเทศ  

7.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 
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- หาแนวร่ วมจากสถาบัน หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือ

สนับสนุนทางวิชาการ และรับรองให้ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงฯ นี้คงอยู่ 

 

8. การประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ

บาดเจ็บ 

8.1 ใครท าอะไร (WHO) 

- ประสานงานไปยังกลุ่มบริหารทั่วไป ส านักโรคไม่ติดต่อ เพ่ือ

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลประเมินผลระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 1 ครั้งในปี 2552 

- จัดพิมพ์รายงานการประเมินผลระบบเฝ้าระวังฯ และเผยแพร่

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบทั้งข้อดี และข้อควรพัฒนาปรับปรุงไม่ให้

เกิดซ้ าในโอกาสต่อไป 

- ก าหนดการประเมินระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

และการบาดเจ็บ ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยเลือกช่วงว่างระหว่างปีที่ไม่ได้ท า

การส ารวจฯ (จากทุก 3 ปี ) 

- ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับหลังการส ารวจฯทุกครั้ง 

เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบเฝ้าระวังโรคฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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8.2 สิ่งที่ท าได้ดี (Best Practice) 

- มีการด าเนินการประเมินผลระบบเฝ้าระวังฯ โดยหน่วยงานที่มี

มาตรฐานทางวิชาการคือมหาวิทยาลัยมหิดล และมีการเผยแพร่ผลการประเมิน 

8.3 สิ่งที่ต้องพัฒนา (The Development) 

- น าข้อควรปรับปรุงจากผลการประเมินระบบเฝ้าระวังฯ มาใช้ใน

การพัฒนาให้การส ารวจฯ มีคุณภาพมากขึ้น 

- ศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการการประเมินระบบเฝ้า

ระวังโรคฯ จากสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเพ่ือปรับปรุงการประเมินผลระบบ

เฝ้าระวังฯ ให้ได้มาตรฐานสากล 

8.4 ข้อเสนอแนะ (A suggestion) 

- พัฒนาเครือข่าย ได้แก่ สคร. และ สสจ.ให้เห็นความส าคัญ 

และความจ าเป็น และมีส่วนร่วมในการประเมินระบบเฝ้าระวังฯ  

 

 



~ 39 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

              

ภาพบรรยากาศการถอดบทเรยีน 

โครงการส ารวจพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่และการบาดเจบ็ : 

ระบบเฝา้ระวงัพฤตกิรรมเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักโรคไมต่ิดต่อ 

ในกระบวนการจัดการความรู้ ปี 2556  เมื่อวันที่ 23– 24 เมษายน 2556 

ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ โรงแรมไมด้า โฮเทล อูโน่ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี
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ขอขอบคณุทกุๆพลงักาย..พลงัใจ   

ทีม่สีว่นรว่มในความส าเรจ็ 

การถอดบทเรยีนครัง้นี ้

 

ดร.นพ.ภานุวัฒน์  ปานเกตุ 

ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 

พญ.จุรีพร  คงประเสริฐ 

รองผอ.ส านักโรคไม่ติดต่อ 

นพ.ชูฤทธ์ิ เต็งไตรสรณ ์

รองผอ.ส านักโรคไม่ติดต่อ 

และประธานคณะท างานการจัดการความรู้ 

ส านักโรคไม่ติดต่อ 

 

นางมณี  สุขประเสริฐ นกัวิชาการ

สาธารณสุขช านาญการพิเศษ และคณะ

วิทยากร ส านักจดัการความรู ้

นางสาววิภาวรรณ  ศรีสุเพชรกุล 

นายทรงพล  ชมพูพู่ 

นางสาววิไลพร  วงศ์กรวรศิลป์ 

นายวิวัฒน์  กุมรินทร ์

 

 

 

 

นางสาวสาลินี  เซ็นเสถียร นักวชิาการ

สาธารณสุขช านาญการพิเศษ  และ

นางสาวนวรัตน์  เพ็ชรเจริญ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤตกิรรม

เสี่ยงและโรคไม่ติดต่อ 

ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส ารวจระบบเฝ้า

ระวังพฤติกรรมเสีย่งโรคไม่ตดิต่อ 

นางเกณกิา สงวนสัตย ์

นักวิชาการสาธารณสุข 

ท าหน้าที่เป็น Facilitator 

นางสมพร คล้ายเณร    นักวิชาการ

เงินและบัญชีช านาญการ   และว่าที่

ร้อยตรีหญิงนาราชา ภูริรัตนาพร 

นักวิชาการเงินและบญัช ี

ท าหน้าที่เป็น Note taker 
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คณะท างานการจัดการความรู้ส านักโรคไม่ติดต่อทุกท่าน 

                   บุคลากรส านักโรคไม่ติดต่อทกุท่าน 

ทีมงานกลุม่พัฒนาองค์กรทุกท่าน ผู้จัดการประชุมฯ  

น าโดย นางเพชราภรณ์  สมบูรณบ์ูรณะ   

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร  

            ตรวจสอบเนื้อหาโดย นางสาวสาลินี  เซ็นเสถียร

           นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

                  นางสาวนวรัตน์  เพ็ชรเจรญิ 

   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

                       นางวรกร  ไหมอุ้ม  
      นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่งและโรคไม่ติดต่อ 
 

นางสาวศกลวรรณ  แก้วกลิ่น นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ผู้ออกแบบรูปเลม่ และบรรณาธิการ  

 

ผู้ออกแบบ และจัดท ารูปเล่ม  
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