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(ดร.นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ)
ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ธันวาคม
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สารจากผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ

หน้ า
ก
ข-ง
จ
ฉ

ส่วนที ข้อมูลทัวไป
 คณะผู้บริหารสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
 โครงสร้ างการบริหารงานและอัตรากําลังสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
 บทบาทและอํานาจหน้ าทีของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
 งบประมาณดําเนินการ ปี งบประมาณ พ.ศ.

2
3
4
5
7

ส่วนที นโยบายด้านสาธารณสุข
 นโยบายสําคัญและทิศทางการดําเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ.
ของ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 นโยบายการดําเนินงานสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ.
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ของอธิบดีกรมควบคุมโรค

9
16
17

ส่วนที สถานการณ์โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
 สถานการณ์โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ
 สถานการณ์การตายจากอุบตั เิ หตุจราจร
 สถานการณ์เด็กจมนําในประเทศไทย
 สถานการณ์ปัจจัยเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ

ข
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หน้ า
ส่ วนที ผลการดําเนินงานโรคไม่ ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของกรมควบคุมโรค
ผลผลิตที ทรัพยากรด้ านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ได้รบั การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 การนํายุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
สูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืนที ประจําปี
 การจัดทํารายงานประจําปี
ผลผลิตที หน่ วยงานและเครือข่ ายเป้าหมายได้รบั การพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง และการจัดการป้องกันลดปั ญหา จากปั จจัยเสียง
 การพัฒนางานป้องกันการจมนําในเด็ก
 การสํารวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ปี
 การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการ เพือสนับสนุนชุมชน บุคคล
และระบบบริการลดเสียง ระยะที
 การรณรงค์สอสารป
ื
้ องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
 การขยายผลการสือสารความเสียงเพือป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน (ทรัพยากรนําเข้ า)
 การรณรงค์สร้ างกระแสการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด) ปี
 การรณรงค์คดั กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สนองนําพระทัยในหลวง
ห่วงใยสุขภาพประชาชน
 การพัฒนาระบบการกํากับและประเมินผลการจัดการลดปัญหาโรคเรือรัง
กรณีศกึ ษาความดันโลหิตสูงและเบาหวานอย่างครบวงจร ระยะที
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการการดําเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการ
 การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยและการใช้ เข็มขัดนิรภัย
ของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
 การสือสารความเสียงด้านการป้องกันการบาดเจ็บ
(การจัดทําและเผยแพร่สอต้
ื นแบบด้านการป้องกันการบาดเจ็บ)
 การประเมินการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ (Flagship 1)
 การถอดบทเรียนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในชุมชน
 การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที -
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42
42
43
44
46
47
49
51
52
53
54
57
59

 
ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
 สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ กรมควบคุมโรค
(SAR BuSCW : Self Assessment Report Bureau Scorecard Warranty)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
 การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ (PMS) ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.

หน้ า
62
62

ส่ วนที แผนยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรคและแผนปฏิบตั กิ ารสํานักโรคไม่ ตดิ ต่อ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ความเชือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของ
กรมควบคุมโรคกับมิติ ด้ าน
 แผนปฏิบตั ริ าชการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ส่ วนที ภาคผนวก
 แบบทดสอบความรู้เรือง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ใน งานรณรงค์ "วันหัวใจโลก" ปี
แบบทดสอบความรู้เรือง โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาต)
 ภาพกิจกรรม

ง
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62
81
84
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หน้ า
ตารางที
ตารางที

ตารางที
ตารางที
ตารางที
ตารางที
ตารางที

อัตราตายต่อประชากร , คน ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ
(โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน)
ปี พ.ศ. 2543– 2552
จํานวนและอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรัง
ทีสําคัญ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และ
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวาน
ตามกลุม่ สาเหตุป่วย ( โ รค) จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ.
ทังประเทศ ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร
จํานวนผู้ป่วยสะสมและอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนใน จังหวัด
จํานวนผูป้ ่ วยรายใหม่ และอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนใน จังหวัด ปี
DALYs ทีเกิดจากปั จจัยเสียงในคนไทย พ.ศ.
และ พ.ศ.
เปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสียงจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครังที ปี พ.ศ.
และครังที ปี พ.ศ.
โดยจําแนกตามเพศ
ความชุก (ร้ อยละ) / ค่าเฉลียของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสียงต่อโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บทีสําคัญในประชาชนไทย ปี พ.ศ.
และ พ.ศ.
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หน้ า
ภาพที

อัตราตายต่อประชากร , คน ด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ
(โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.
– 2552

23

ภาพที

อัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคน ด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ
ได้ แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่
(อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวานตามกลุม่ สาเหตุป่วย ( โรค)
จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ทังประเทศยกเว้ นกรุงเทพมหานคร

24

ภาพท◌ี◌่

อัตราการตายต่อประชากร , คน จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน
ปี พ.ศ.
จํานวนและอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร , คน ของเด็กอายุ
ตํากว่า ปี จากการตกนํา จมนํา ประเทศไทย ปี พ.ศ.
-

26

ภาพที

อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร , คน ของเด็กอายุตํากว่า ปี
จากการตกนํา จมนํา ประเทศไทย จําแนกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ.
-

27

ภาพที

จํานวนและอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร
จากการตกนํา จมนํา ประเทศไทย ปี พ.ศ.

ภาพที

ภาพที

,

คน ของเด็กอายุตํากว่า

26

ปี

28

-

อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร , คน ของเด็กอายุตํากว่า
จมนํา ประเทศไทย จําแนกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ.
-

ปี จากการตกนํา
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สํานักโรคไม่ตดิ ต่ อ มีอาํ นาจหน้ าที ดังต่ อไปน◌◌ี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้ านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ที มี สาเหตุ หรื อปั จจัยกําหนดทีเกี ยวเนื องกับการบริ โภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
และระบบบริการทีไม่เหมาะสม
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ติดต่อทีมีสาเหต ◌ุหรือปั จจัยกําหนดทีเกียวเนืองกับการบริ โภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม
พันธุกรรม และระบบบริการทีไม่เหมาะสม
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อทีมีสาเหตุ
หรื อปัจจัยกําหนดทีเกียวเนืองกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรม และสังคม พันธุกรรม และระบบบริการ
ทีไม่เหมาะสม
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
ที มี สาเหตุหรื อปั จจัยกําหนดที เกี ยวเนื องกับการบริ โภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม
และระบบบริการทีไม่เหมาะสม
(๕) เป็ นศูนย์ ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อที มี สาเหตุหรื อ
ปั จจัยกําหนดทีเกียวเนืองกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที
ไม่เหมาะสม
(๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืนทีเกียวข้องหรือทีได้รบั มอบหมาย
ทีมาของข้ อมูล : ข้ อมูลตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
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 วิสย
ั ทัศน์

“ เป็ นองค์การชันนําของประเทศด้ านวิชาการและผลักดันนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ “
พันธกิจ
“ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้ างนวัตกรรม พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้ อมูล สือสารเตือนภัย
และถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม ผลักดันนโยบาย ประสาน สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครื อข่าย
เพือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ “



 เป้าประสงค์

. ประชาชนรับรูข้ ่ าวสารเตือนภัย มีความรู้ ความเข้ าใจ ตระหนัก และมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง
. ชุมชนและเครือข่ายมีศกั ยภาพและมีทรัพยากรนําเข้าเพียงพอใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ
3. ระบบบริ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ มีคุณภาพและสนับสนุนให้
เกิดการจัดการของชุมชนและบุคคลเสี ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์
. พัฒนาองค์ความรู้ เ ทคโนโลยีและสร้ างนวัตกรรม เพือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ
. พัฒนาการสือสาร เตือนภัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
3. ผลักดันนโยบาย ประสาน สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ



Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



!  $ %&&'
 วัตถุประสงค์
. เพือให้ มอี งค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไม่ตดิ ต่อและ
การบาดเจ็บทีทันสมัย มีคณ
ุ ค่า เหมาะสมและเพียงพอ
. เพือให้ มีการสือสารเตือนภัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีแก่เครื อข่ายและ
กลุม่ เป้าหมายอย่างเหมาะสม
3. เพือให้ มีระบบการเฝ้าระวังและฐานข้ อมูลโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บทีดี ตลอดจนมีการสื อสาร
เตือนภัยทีมีประสิทธิผล
. เพือให้มเี ครือข่ายการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ทีมีศกั ยภาพ
และมีการดําเนินการอย่างบูรณาการ
. เพือให้มนี โยบายและมาตรการทีเอือ / สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และการบาดเจ็บ
 กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการจัดการความรู้เพือให้ เกิดการสร้ างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พ◌ัฒนาศกั ยภาพบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ และความเชียวชาญ ในการสือสารเตือนภัย และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
3. ผลักดันให้ เกิ ดนโยบายและมาตรการในระดับประเทศที เอื อ / สนับสนุนการเฝ้ าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและระบบข้ อมูลทีทันสมัย และเชือถือได้
5. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้ มปี ระสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้ มกี ารปรับทัศนคติ สร้ างค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กรทีเอือต่อการทํางานร่วมกัน
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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งบประมาณทีได้ รับ
การจัดสรร
จํานวน (บาท)
%

งบประมาณ
รายจ่ ายจริง
จํานวน (บาท)

%

. งบบุคลากร

20,831,269.68

35.94

20,802,489.84

99.86

. งบดําเนินการ

36,317,874.40

62.66

36,186,868.91

99.64

. งบสนับสนุน

-

-

-

-

. ค่าสาธารณูปโภค

538,290

0.93

538,283.25

100

. งบลงทุน

155,168

0.27

154,936

99.85

. งบอุดหนุน

-

-

-

-

117,382

0.20

113,370

96.58

57,959,984.08

100

57,795,948.00

99.72

☺

หมวดรายจ่าย

. งบรายจ่ายอืน
รวม

หมายเหตุ เป็ นงบประมาณของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อร่วมกับสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
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นโยบายข้ อ

การส่ งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปัจจุบนั คนไทยป่ วยด้วยโรคทีเกิดจากวิถชี วี ติ เพิมมากขึน โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
โรคเบาหวาน โดยพบว่า ในปี พ.ศ.
ทัง โรค มีอตั ราป่ วยต่อแสนประชากรเท่ากับ . , . และ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ . ( . ราย), . ( . ราย) และ
. ซึ งเพิ มมากขึ นจากปี พ.ศ.
. ( . ราย) ตามลําดับ ซึงส่วนใหญ่มกั ไม่ร้ ูตวั มาก่อนว่าป่ วย จะรู้ก็ตอ่ เมือโรคกําเริ บแล้ ว ทําให้ การรักษา
มีความยุง่ ยาก ซับซ้อนและเสียค่าใช้จา่ ยสูงมาก อีกทังโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ํามีความรุนแรงขึน ดังนันทุกหน่วยงานต้อง
ให้ความสําคัญในการจัดการสุขภาพทังในระดับชุมชนและระดับประเทศ ต้องทํางานเชิงรุก สร้ างความเข้มแข็งให้กบั
หน่วยงานปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพต้องดําเนินการรณรงค์เพือสร้ างพฤติกรรมสุขภาพ ลดป่ วย ลดโรค แทรกซ้ อน
ควบคูไ่ ปกับการค้ นหาโรคในพืนทีโดยพัฒนาความร่วมมือดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับอําเภอ ให้ สามารถสกัดปั ญหาการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ทันสถานการณ์
เน้ นการส่งเสริมสุขภาพตามกลุม่ วัย เช่น วัยเด็กเล็ก (พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก) วัยเรียน (เน้ นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ นมในโรงเรี ยนให้ ครอบคลุม) ผู้สงู อายุ (มีโครงการฟั นเทียมพระราชทาน) เร่งรัดการสนับสนุนส่งเสริ ม
การให้ ไอโอดีนในประชาชนกลุม่ เสียงทีขาดสารอาหารไอโอดีน ได้ประสานกับองค์การเภสัชกรรมให้ ผลิตยาวิตามิน
ผสมไอโอดีนเป็ นเม็ดยาสําหรับให้ หญิงตังครรภ์ซงจะใช้
ึ
ได้อกี
เดือน
สําหรับการใช้แผนทีทางเดินยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพมาเป็ นเครืองมือสําคัญในการวางแผน แก้ไข ปัญหาสุขภาพ
ในพืนที โดยให้ ชมุ ชนร่วมวางแผนและเป้าหมายการทํางานนันถือว่าน่าจะสามารถแก้ ไขปัญหาได้ตรงจุด และอีก
กรณีหนึงทีมีความสําคัญคือ การปลูกฝั งแนวความคิด และแนวปฏิบตั ทิ ีถูกต้ องในเรื องการส่งเสริ มสุขภาพใน
เด็กนักเรี ยนทีจะสามารถขยายผลจาก ตัวเด็กนักเรียนไปยังครอบครัวและชุมชนในทีสุด ซึงต้องสร้ างความเข้ มแข็ง
อย่างต่อเนืองต่อไป

นโยบายข้ อ การรักษาพยาบาล เน้ นคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการ
และการมีส่วนร่ วม



หลังจากมีพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.
เป็ นผลให้ มผี ้ ปู ่ วยเข้ ารับบริการเพิมขึน 3–4 เท่าตัว
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทําให้ การให้ บริการไม่คล่องตัว ผู้ให้ บริการทํางานหนัก ผู้รบั บริการรอพบแพทย์
นานสร้ างปั ญหาความไม่พอใจ เกิดปั ญหาร้ องเรี ยน ทังๆ ทีร้ อยละ – 75 ของผู้ทไปรั
ี บบริ การในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ มีอาการเจ็บป่ วยไม่รุนแรง แต่มคี วามมันใจในประสิทธิภาพของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ดังนัน ต้ อง
เร่งปรับโฉมบริการด่านหน้ าโรงพยาบาล โดยการพัฒนายกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลทุกระดับให้ มมี าตรฐาน
เดียวกันหมดตามโครงการ ลดความแออัด พัฒนาคุณภาพ ขยายเครือข่าย บริการประทับใจ โดยมีมาตรการ
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(1) ปรับโฉมด้ านกายภาพ ( ) เพิมศักยภาพผู้ให้ บริ การ ( ) การพัฒนาคุณภาพบริ การ และ ( ) การพัฒนา
เครือข่ายบริการ ซึงสถานบริการทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดําเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ และจาก
โครงการการใช้บตั รประชาชนแทนบัตรทองเข้ารับการรักษาพยาบาลภายในจังหวัด หากเกิดปัญหาโรงพยาบาลบางแห่ง
ต้องรับภาระดูแลผูป้ ่ วยจํานวนมาก มาตรการตามโครงการลดความแออัด พัฒนาคุณภาพ ขยายเครือข่าย บริการประทับใจนี
จะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาได้
นอกจากนันแล้ว การยกระดับสถานีอนามัย ศูนย์สขุ ภาพชุมชนทีมีอยูท่ กุ ตําบล จํานวน , แห่ง ทีกระจาย
ครอบคลุมทัวประเทศเป็ น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยจําแนกเป็ น ขนาด ขึนอยูก่ บั จํานวนประชากร
ทีจะต้ องดูแลรับผิดชอบ ขนาดเล็กไม่เกิน , คน ขนาดกลาง , – 7,000 คน และขนาดใหญ่ , คน
ขึนไป งบประมาณในการพัฒนาก็จาํ แนกไปตามขนาดของโรงพยาบาลเช่นกัน โดยขนาดเล็กงบพัฒนาแห่งละ
, บาท ขนาดกลางแห่งละ , บาท และขนาดใหญ่แห่งละ , บาท สําหรับการบริหารจัดการ
จะแบ่งออกเป็ น รูปแบบ คือ เดียวและเครือข่าย ทีประกอบด้วยสถานีอนามัย - แห่ง รวมกันเป็น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล การเตรียมความพร้ อมด้ านบุคลากร โรงพยาบาลเดียวจะมี ตําแหน่งสําคัญ ได้แก่ ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล ตําแหน่ง แพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบตั หิ รือพยาบาลวิชาชีพ เพือดูแลเรืองการรักษา ตําแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขทําหน้ าทีส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ตําแหน่ง และสหวิชาชีพเช่น แพทย์แผนไทย
ทันตาภิ บาล เภสัชกรหรื ออื นๆ ตําแหน่ง นอกนันเป็ นลูกจ้ าง ส่วนโรงพยาบาลเครื อข่ายจะมี ตําแหน่ง
เป็ นอย่างน้อย ได้แก่ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาล ตําแหน่ง แพทย์หรือพยาบาลเวชปฏิบตั หิ รือพยาบาลวิชาชีพ ตําแหน่ง
และนักวิชาการสาธารณสุข ตําแหน่ง อีก ตําแหน่งจะเป็ นสหวิชาชีพ และลูกจ้ าง นโยบายการดําเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตํา บลนี ถือว่าเป็ นการดํา เนินงานเชิงรุ กที จะสามารถให้ บริ การประชาชนในพื นที ได้
ครอบคลุม ทังการส่งเสริ ม ป้องกัน รักษา ทีสะดวก รวดเร็ ว ลดภาระค่าใช้ จ่ายของประชาชนในการเดินทางไป
พบแพทย์ใน ตัวเมืองหรืออําเภอ ดังนันหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดต้องให้ความร่วมมือและเป็ นพีเลียงให้กบั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้ สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตัี งไว้
สําหรับการจัดบริการสุขภาพแก่คนไทยทีรอพิสจู น์สญ
ั ชาติ จํานวน . แสนคน ทีอยูใ่ นพืนทีทุรกันดารและ
พืนทีชายแดนทัวประเทศ ขณะนีได้ รบั จัดสรรงบประมาณเป็ นการเฉพาะในการดูแลประชากรกลุม่ นีแล้ ว นอกจาก
การดูแลรักษาพยาบาลเช่นคนไทยผู้มสี ทิ ธิทัวไปแล้ ว ขอให้เน้ นหนักในเรืองการควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาด
สูค่ นไทย ไม่วา่ จะเป็ นโรคเท้ าช้ าง มาลาเรีย อหิวาตกโรค หรือวัณโรค
จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทีเกิดขึน ส่งผลให้ เกิดความสูญเสียอวัยวะ ชีวติ และทรัพย์สนิ
โดยมีผเ้ ู สียชีวติ ราย ได้รบั บาดเจ็บ , ราย มีชมุ ชนได้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งทีเกิดขึนทังใน กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ จังหวัดทีมีการประกาศ พรก.ฉุกเฉินฯ กระทรวงสาธารณสุข
ได้จดั ตัง “ศูนย์ดแู ลและฟื นฟูผ้ ูได้ รับผลกระทบจากการชุมนุม กระทรวงสาธารณสุข” ขึน เพื อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายคืนความสงบสุขให้สงั คมไทย โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจะเยียวยา ลดผลกระทบเฉียบพลันทีเกิดขึนทังทางร่างกาย
จิตใจ สังคมและชุมชน ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ซึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเป็ น
ี
บ
เครือข่ายของศูนย์นี สําหรับในพืนทีในระยะสันให้ เน้นในการติดตาม เยียมเยียน ดูแลและเยียวยาจิตใจผู้ทบาดเจ็
ผูช้ มุ นุมและครอบครัวผูเ้ สียชีวติ ให้บริการรักษาพยาบาลทังร่างกายและจิตใจอย่างใกล้ชดิ และสมําเสมอ จัดกิจกรรม
ทีจะทําให้ ชมุ ชนร่วมกันทําประโยชน์ ลดความขัดแย้ งในสังคมและอยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข
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นโยบายข้ อ



การควบคุมป้องกันโรคทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัจจุบนั ปัญหาโรคติดเชือ โรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ํา รวมทังภัยธรรมชาติ และภัยจากสารเคมีเกิดขึนบ่อยครัง
จัดเป็ นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างและนับวันจะทวีความรุนแรงขึน
เช่น โรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ทเป็ี นปัญหาอยูใ่ นปัจจุบนั พบว่ามีผ้เู สียชีวติ จากการติดเชือ ราย ส่วนจํานวน
ผู้ป่วยคาดว่าจะมีหลายล้ านคนทัวประเทศ ( มีนาคม
) นอกจากนันในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
ยังพบ สัญญาณการระบาดใหม่เป็ นระลอกที คือ ( ) แนวโน้ มพบไข้ หวัดใหญ่เพิมขึน ร้ อยละของผู้ป่วยอาการ
คล้ ายไข้ หวัดใหญ่และผู้มารับบริการทีโรงพยาบาลเพิมขึน โดยหลายจุดเพิมสูงกว่าร้ อยละ ( ) จากการเฝ้าระวัง
โดยจุดสังเกต
โรงพยาบาล ในกลุ่มผู้ป่วยนอกที มี อาการไข้ หวัดใหญ่ พบผลบวกเพิ มจากร้ อยละ
(เดือนธันวาคม
) เป็ นร้ อยละ . และในกลุม่ ผู้ป่วยในมีคา่ เฉลียมากกว่าร้ อยละ ( ) มีการระบาดเป็ น
กลุม่ (Clusters of outbreaks) อย่างต่อเนืองหลายสัปดาห์มากกว่า ครัง ( ) มีผ้เู สียชีวติ เพิมขึนและต่อเนือง
จากสัปดาห์ละ – 1 ราย ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
เพิ มเป็ น – 4 รายต่อสัปดาห์ ในปั จจุบนั
( ) จํานวนผู้ป่วยทีมีอาการรุนแรง (เสียชีวติ หรือป่ วยเป็ นปอดอักเสบ) บางส่วนยังเข้าถึงบริการหรือได้รบั การบริการ
ล่าช้ า โดยเฉพาะในพืนทีชนบท
ดังนันขอให้ทกุ จังหวัดดําเนินงานตามมาตรการควบคุม ป้องกันโรค เพือป้องกันการเผยแพร่ระบาดในวงกว้าง
และลดการเสียชีวติ ดังนี ( ) เฝ้าระวังโรคในกลุม่ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบอย่างใกล้ชดิ เพือตรวจจับ
การระบาดให้ ได้ตงแต่
ั ในระยะเริมต้น ( ) สถานพยาบาลทุกแห่ง ทบทวนและให้ การดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทังมีการเฝ้าระวังการเจ็บป่ วยรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนในกลุม่ ผู้ป่วย
ด้วยโรคเรือรัง และ / หรือตังครรภ์เมือเกิดการเจ็บป่ วย ( ) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเกียวข้องร่วมรณรงค์
ให้ ความรู้กบั กลุม่ เป้าหมายต่างๆ เพือป้องกันการแพร่เชือทังในครอบครัวและชุมชน
การควบคุมโรคทีมีประสิทธิภาพต้องคํานึงถึงการสร้ างความเข้มแข็งทีมสอบสวนโรคเคลือนทีเร็ว เพือพร้ อม
รับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทังในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ระดับประเทศและเป็ นเครือข่ายโรค นับว่า
มีความสําคัญเป็ นอย่างยิง แม้ วา่ ขณะนีจะมีทมี สอบสวนโรคเคลือนทีเร็วอยู่ , ทีม ทีมีผลงานเป็ นทียอมรับใน
ระดับนานาชาติแล้วก็ตาม สิงทียังต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองคือ การสร้ างทีมสอบสวนโรคเคลือนทีเร็วให้มจี ํานวน
เพิมขึนให้ มเี พียงพอและครอบคลุมในทุกพืนที นอกจากนันยังต้องอบรมพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นเครือข่ายสอบสวน
โรคเคลือนทีเร็วระหว่างประเทศในภูมภิ าคนีด้วย

นโยบายข้ อ การคุ้มครองผู้บริโภค เน้ นการบังคับใช้ กฎหมายและการรณรงค์
ให้ความรู้ประชาชน


ผลิตภัณฑ์ทมีี ปรากฏอยูใ่ นท้องตลาดในปัจจุบนั ยังมีอยูห่ ลายชนิด หลายประเภททีมี การปนเปื อนสารอันตราย
ต้องห้ ามเป็ นจํานวนมาก ทังในอาหาร ยา เครืองสําอาง ทีสํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดจะต้ องเร่งกํากับดูแล
ทังตัวผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการและควบคุมตัวยาและสารตังต้ น
ในเรื องความปลอดภัยของอาหาร เป็ นส่วนหนึงของนโยบายทีกระทรวงสาธารณสุขให้ ความสําคัญกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค และถือว่าเป็ นเรืองใกล้ตวั ประชาชนทีต้องเร่งดําเนินการทังในเรืองการรณรงค์ให้ ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และการประกาศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้สารทีผิดกฎหมาย
ผสมในอาหารทัง ชนิดตามทีกฎหมายห้ ามไว้ ได้ แก่ สารกันบูด สารเร่ งเนือแดง สารฟอกขาว ฟอร์ มาลิน
บอแร็ กซ์ ดังนันหน่วยงานทีเกียวข้ องจะต้ องมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนือง จริ งจัง เข้ มแข็งและมีการดําเนินการ
ตามกฎหมายหากพบการกระทําความผิดเกียวกับเรืองนี
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สําหรับการคิดค้น พัฒนาชุดทดสอบสารตกค้าง สารเคมีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีสามารถใช้เป็ นเครืองมือ
ของประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล โรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษา
ตลาด อาสาสมัครและหน่วยงานที รั บผิดชอบ ถื อว่าได้ ประโยชน์มากและควรเร่ งพัฒนาชุดทดสอบอื นๆ
ที มี ประสิทธิภาพและหลากหลายออกมา เพือสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ตอ่ ไป
นอกจากนันแล้ วควรมีการขยายกิจกรรม อย.น้ อย ในสถานศึกษาระดับประถมให้ ครอบคลุม รวมทัง
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ มีความสนใจในการอ่านฉลากยาหรื อเอกสารกํากับ รวมถึงเอกสาร
ทีเกียวกับสุขภาพอืนๆ เพือให้ มคี วามรู้ และไม่หลงเชือคําโฆษณาทีโอ้ อวดสรรพคุณ


นโยบายข้ อ

การสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้มบี ทบาทมากขึน

ในปั จจุบนั กระแสการใช้ บริ การการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรของประเทศไทย ได้ รับความนิยมจาก
ประชาชนสูงขึน และกระทรวงสาธารณสุขได้นําการบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสูร่ ะบบบริการสุขภาพ
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทัวประเทศ โดยได้ เร่งดําเนินการพัฒนามาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ให้ เป็ น
ทีเชือมันของประชาชนไทย รวมทังก้ าวถึงระดับนานาชาติให้ มากขึน
ปัจจุบนั มียาแผนไทยบรรจุอยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติ จํานวน ตํารับ ทีมีผลการวิจยั แล้ วว่ามีสรรพคุณ
ในการรักษาโรคได้ ดังนันเพือลดการนําเข้ ายาจากต่างประเทศ จึงขอความร่วมมือให้ สถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทัวประเทศสังใช้ยาสมุนไพรเพิมขึน โดยตังเป้าหมายไว้ร้อยละ ของปริมาณการสังใช้ยาทังหมด
นอกจากนันแล้ วในปี
จะได้ สง่ แพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี คน ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทุกระดับ
จนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดละ – 3 โรงพยาบาล และพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบแพทย์แผนไทย
ภาคละ แห่ง สําหรับหมอพืนบ้านก็ถอื ได้วา่ มีสว่ นสําคัญในระบบบริการสุขภาพ ต้องร่วมมือกันพัฒนาหมอพืนบ้าน
เหล่านีให้ มปี ระสิทธิภาพสามารถดูแลประชาชนทีเจ็บไข้ ได้ป่วยเล็กๆ น้ อยๆ ได้ในระดับหนึง


นโยบายข้ อ การเร่ งรัดผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

ตามทีทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนทางการแพทย์ และสาธารณสุขเป็ นปัญหาเรือรัง
ในวงการมานานกว่า ปี ทังเรืองขาดแคลน กระจายไม่เหมาะสมและยังเผชิญปัญหาการฟ้องร้ องอีก ในปัจจุบนั
จากสถิตขิ ้ อมูลพบว่า แพทย์ คน ต้ องดูแลสุขภาพประชากรมากกว่า , คน ในขณะทีมาตรฐานโลกกําหนด
ให้ แพทย์ คน ดูแลสุขภาพประชากรไม่เกิน , คน สําหรับทันตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ คน ต้ องดูแล
สุขภาพประชากรมากกว่า , คน และ คนตามลําดับ เมือนําตัวเลขจํานวนบุคลากรทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
ทัง ประเภท มาพิจารณาแล้วพบว่า ยังขาดอัตรากําลังของแพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ จํานวน , คน
, คน และ , คน ตามลําดับ
ซึงกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นงนอนใจได้
ิ
พยายามทุกวิถที างทีจะแก้ ไขปัญหาดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นเรือง
การเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข การสร้ างขวัญกําลังใจให้ มคี วามก้ าวหน้ าในอาชีพ การปรับปรุง
กฎระเบียบให้มรี ายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอืนๆ ทีเหมาะสม เป็ นธรรม การปรับปรุงกฎหมายทีเกียวข้ อง
กับการประกอบอาชีพด้านการแพทย์ การกระจายบุคลากรทางการแพทย์อย่างสอดคล้องกับความต้องการของพืนที
ซึงสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ในระดับหนึง ดังนันอยากจะฝากให้ ทกุ หน่วยงานร่วมมือกันพยายามสร้ างแรงจูงใจ
สร้ างความภาคภูมใิ จให้ กบั บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มอี ดุ มการณ์ทจะทํ
ี างานในชนบทต่อไป
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นโยบายข้ อ



การสนับสนุน อสม. ให้มบี ทบาทเชิงรุกมากขึน

เพือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการทีจะส่งเสริ มบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.)
จํานวนประมาณ , คน ให้ ปฏิบตั งิ านเชิงรุกในท้ องถินและชุมชนในด้ านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลเด็ก
ผู้สงู อายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวังโรคในชุมชน โดยจัดให้ มสี วัสดิการค่าตอบแทน
ให้ แก่ อสม. เพือสร้ างแรงจูงใจ หนุนเสริมให้ ปฏิบตั งิ านได้ อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายทีจะให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้ างทักษะ องค์ความรู้แก่ อสม. ในการ
เป็ นผู้นําการเปลียนแปลงพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลเด็ก ผู้สงู อายุและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน รวมทังสร้ างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อสม.กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อาสาสมัครต่างๆ
ในการพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังและป้องกันโรค ทังโรคอุบตั ิใหม่และอุบตั ซิ ําในทุกพืนที ตลอดจน
จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนให้ แก่ อสม. ทีขึนทะเบียนไว้ เพือสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ภิ ารกิจทีเพิมขึน
ซึงในขณะนี กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริ การสุขภาพมีโครงการที พัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพภาคประชาชนให้ ครอบคลุม สนับสนุนให้ มีการเพิมศักยภาพ อสม. ในพืนทีโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล และสถานี อนามัยในพื นที โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล และสถานี อนามัย , แห่ง
อย่างน้อยแห่งละ คน สร้ างและขยายเครือข่ายแกนนําสุขภาพภาคประชาชนให้มกี ารดําเนินการเชิงรุกด้านสุขภาพ
โดยการอบรมฟื นฟูให้ อสม. มีความรู้ ทักษะในการให้ บริ การแบบเชิงรุกด้ านการส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค
ส่งเสริ มให้ แกนนําสุขภาพมีสว่ นร่วมในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ทังนีส่วนกลางได้เร่งดําเนินการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ อสม. ตรงเวลาทุกเดือน โดยทุกสถานีอนามัยจะจ่ายให้วนั ทีมาส่งรายงานประจําเดือน

นโยบายข้ อ การพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศให้มคี วามทันสมัยและเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินงานเพือประชาชนมากขึน



เพือให้ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพมีมาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์รว่ มกันได้อย่างคุม้ ค่า
มีความเชือมโยงข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ระหว่างหน่วยงานกลางและทุกสถานบริ การได้ อย่างครอบคลุมพร้ อมใช้
ประโยชน์ได้ทนั ต่อสถานการณ์ ซึงกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาระบบข้ อมูลเพือการบริการ (รักษา ป้องกัน
ส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค) และวิชาการสาธารณสุข พร้ อมทังพัฒนาระบบข้ อมูลเพือการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณสุข โดยมีการจัดตังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพกลาง ทังนีในส่วนของแต่ละจังหวัด
ควรเร่งดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็ นระบบ สามารถเชือมโยงเพือใช้ประโยชน์ได้อย่างทันสถานการณ์
โดยเฉพาะการจัดเตรียมข้ อมูลด้านเหตุฉกุ เฉิน อุบตั เิ หตุตา่ งๆ เพือเตรียมการจัดทําแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ทีจะเกิดขึนในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ


นโยบายข้ อ

การผลักดันโครงการ Medical Hub ให้รุดหน้ ามากยิงขึน

การผลักดันโครงการ Medical Hub ให้ รุดหน้ ามากยิ งขึ น เป็ นนโยบายหนึ งที กระทรวงสาธารณสุข
เร่ งดําเนินการเพือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทีจะเพิมมูลค่าและความสามารถในการแข่งขันพัฒนาแรงงานฝี มือ
ทังในด้ านคุณภาพและความรู้ โดยเฉพาะธุรกิจบริ การสุขภาพบนพืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เป็ นการส่งเสริมรายได้ และสนับสนุนการท่องเที ยวในประเทศ ซึงปั จจุบนั พบว่า ชาวต่างประเทศมาใช้ บริ การ
ในสถานบริการในประเทศไทยมากขึน มีอตั ราการรับบริการสูงขึนเรือยๆ ทังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเทียว
ผูท้ รัี บบริการจะอยูใ่ นกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศทีทํางานในประเทศไทย กลุม่ ทีเดินทางมาเพือรักษาโดยเฉพาะ และ
กลุมนั
่ กท่องเทียว การบริการรักษาพยาบาลทีได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากได้แก◌่บริการทันตกรรม การทําศัลยกรรมตกแต่ง
การรักษาโรคเฉพาะทาง


  buy

at: 
!"#
Created with Print2PDF. To 
remove
thisline,
a license
http://www.software602.com/



!  $ %&&'
กระทรวงสาธารณสุขได้ จดั ทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
พ.ศ.
– 2557 เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ทีได้ ดําเนินการต่อเนือง โดยเริ มดําเนินการครังแรกตังแต่ปี พ.ศ.
เป็ นต้นมา ซึงการดําเนินงานประสบผลสําเร็จอย่างดียงิ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนีเป็ นฉบับที ซึงยังคงยุทธศาสตร์เดิม
ทีสําคัญ ด้ าน ได้ แก่
( ) ด้านการรักษาพยาบาล โดยการเน้นคุณภาพการรักษาให้เป็ นเลิศแก่ชาวต่างประเทศ โดยไม่กระทบ
การรักษาสุขภาพของคนในประเทศเอง
(2) ด้ านบริการส่ งเสริมสุขภาพ โดยเน้ นการผลักดันบริการเกียวเนืองกับสุขภาพทังการนวดแผนไทย
และธุรกิจสปาสูส่ ากล
( ) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื อดึงชาวต่างประเทศเข้ ามารักษาพยาบาล
ในประเทศและโดยใช้การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรมากขึน เป็ นการลดการพึงพาการนําเข้ายาจากต่างประเทศ
และเป็ นการเผยแพร่เอกลักษณ์ และภูมปิ ัญญาไทยสูน่ านาชาติ
ุ ภาพ และศักยภาพ
( ) ด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและสมุนไพรไทย โดยเน้ นการสนับสนุนสมุนไพรทีมีคณ
ให้ เข้ าสูต่ ลาดเครืองสําอาง ตลาดยาและอาหารเสริมสุขภาพ
ซึงกระทรวงสาธารณสุขได้ มีนโยบายสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ดงั กล่าว โดยเร่ งดําเนินการสนับสนุน
การทํางานของภาครัฐในด้านต่างๆ ดังนีคือ การแก้ไขกฎระเบียบ การออกกฎหมายใหม่หรือการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให้ เหมาะสม หรือมีเนือหาส่วนทีจะต้ องประสานกับกระทรวงอืนๆ เพือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ
และส่งเสริมช่องทางการตลาด อันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้รบั บริการทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เช่น การปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ.
ส่วนประเด็นอืน ได้แก่ การสนับสนุนให้มกี ารจัดทําคลังข้อมูลงานวิจยั ในศาสตร์ตา่ งๆ ทีสามารถต่อยอดได้ใน
เชิงพาณิชย์ และมีประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจด้วยวิธกี ารเชือมโยงข้ อมูลกับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาทีมีภารกิจ
ในการวิจยั พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ กบั โรงพยาบาลระดับ ดาว ทีมีระบบการรักษา
อยูใ่ นเกณฑ์ทมีี มาตรฐาน เนืองจากชาวต่างชาติทเข้ี ามาใช้ บริการธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยมีฐานะทางการเงิน
ไม่เท่าเทียมกัน กําหนดรูปแบบการจัดบริการสุขภาพทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาระบบ Privatizations
ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ และเอกชนหรือการพัฒนาระบบ Private Public Partnership ระหว่างหน่วยงาน
ทีเกียวข้องทังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเครืองมือทางการแพทย์ทมีี ราคาสูงมาก ซึงภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐ
เช่น โรงเรียนแพทย์ชว่ ยสนับสนุนให้ โรงพยาบาลเอกชนร่วมใช้ บริการได้ เพือเป็ นการเสริมขีดความสามารถ และ
ศักยภาพในการให้ บริการสุขภาพ เป็ นต้น


นโยบายข้ อ
การผลักดันและพัฒนากฎหมายให้เอือประโยชน์ ต่อการสนับสนุน
การดําเนินงาน โดยเฉพาะกฎหมายใหม่

การผลักดันและพัฒนากฎหมายให้เอือประโยชน์ตอ่ การสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเฉพาะกฎหมายใหม่
เพือดําเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทีให้ทกุ ส่วนราชการจัดทําแผนยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทีส่วนราชการรับผิดชอบ ทีไม่เหมาะสม ซําซ้อนกับกฎหมายอืนหรือสร้ างภาระให้กบั ผู้ใช้กฎหมายเกินความจําเป็ น
เมือเทียบกับประโยชน์ตอ่ ประชาชนและส่วนราชการโดยเฉพาะ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทีล้าสมัย
และเปิ ดช่องให้ เกิดการทุจริ ตประพฤติมชิ อบกับการพัฒนากฎหมายให้ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การคุ้มครองสิทธิสว่ นบุคคล ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดดําเนินการพัฒนาปรับปรุง แก้ ไขกฎหมาย
เช่น การร่างกฎหมายใหม่ ได้แก่ ร่าง พรบ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...... เพือชดเชย
ี รบั ความเสียหายจากการได้รบั บริการสาธารณสุข, ร่าง พรบ. วิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ.......
ความเสียหายให้กบั ผูท้ ได้
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เพือให้การคุม้ ครองผู้มคี วามรู้ด้านวิชาชีพสาธารณสุขด้านต่างๆ ทีให้บริการแก่ประชาชนและสังคม, ร่าง พรบ.คุ้มครอง
อนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ....... เพือคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกช่วงวัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประชาชนได้รบั รู้
ถึงการให้ บริ การที ต้ องได้ รับตามสิทธิ เช่น การวางแผนครอบครั ว การบริ การในระยะตั งครรภ์ ฯลฯ สําหรั บ
การปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายเดิม ได้แก่ พรบ.ยา, พรบ.อาหาร และ พรบ.เครืองสําอาง ซึงอยูร่ ะหว่างดําเนินการยกร่าง
ปรับปรุงแก้ ไขแต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ


นโยบายข้ อ

หน่ วยบริการสุขภาพเคลือนที

กระทรวงสาธารณสุขได้จดั ทําโครงการสนองนําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เพือ
ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนืองในโอกาสทีจะทรงเจริญพระชนมพรรษา พรรษา
ธันวาคม
โดยเป็ นโครงการต่อเนื องระหว่าง พ.ศ.
– 2554 ซึงมีกิจกรรมสําคัญทีดําเนินการใน
ระยะแรก ได้แก่ การตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้ าหน้าทีสาธารณสุขทุกระดับ ดําเนินการ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในประชาชน ตังแต่อายุ ปี ขนไปทั
ึ วประเทศ ผลการดําเนินงาน
พบว่า ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพมีความเสียงสูงทีจะเป็ นโรคเบาหวาน . ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ เป็ นผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ร้อยละ และเป็ นผู้มคี วามเสียงต่อโรคความดันโลหิตสูงร้ อยละ ซึงข้อมูลดังกล่าวเห็นได้วา่ ประชาชนไทย
มีแนวโน้มเสียงต่อโรคดังกล่าวเพิมขึน ทังทีเป็ นโรคทีสามารถป้องกันและหลีกเลียง หากมีการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ ถกู ต้อง โดยการทีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเอาใจใส่ในการให้ บริการเชิงรุกทีจะส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนือง
ด◌ั
งนันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สนับสนุนโครงการสนองนําพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
เพือถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนืองในโอกาสทีจะทรงเจริญพระชนมพรรษา พรรษา
ธันวาคม
ให้ ดาํ เนินการต่อเนืองและให้ ทกุ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขนําแนวทางการดําเนินงาน
ของโครงการดังกล่าวมาปฏิบตั ใิ ห้ ครอบคลุมทุกพืนที และขยายกิจกรรมการดําเนินการโดยมีการบูรณาการบริการ
ต่างๆ ในแต่ละกรม กอง เพือเป็ นการค้ นหาปั ญหาสุขภาพของประชาชนในระยะเริมแรก นําสูก่ ารส่งเสริมสุขภาพ
ทีมีความเหมาะสมกับสุขภาวะของแต่ละบุคคล การบริการตรวจคัดกรองและประเมินความเสียงด้านสุขภาพของ
ประชาชนไทย พร้ อมทังกระตุน้ ให้ตระหนักและสนใจต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนปัจจัยเสียงในการ
ทีจะเกิดภาวะเจ็บป่ วยในอนาคต ดังนันหน่วยงานทังในส่วนกลาง และภูมภิ าคจะต้องมีการดําเนินงานให้ บริการ
ตรวจสุขภาพเชิงรุกในลักษณะบูรณาการทังงานรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค โดยเริมเตรียมความพร้ อม
ด้านทรัพยากร ทังคน เครืองมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ เพือจัดทีมตรวจสุขภาพทีเหมาะสมและควรมีแผนการออกตรวจ
สุขภาพในทุกอําเภออย่างต่อเนือง พร้ อมทังมีการประชาสัมพันธ์ในทุกสืออย่างกว้างขวาง เพือให้ประชาชนสามารถ
เข้ าถึงบริการทีดี มีคณ
ุ ภาพได้ อย่างครอบคลุม
ทีมา : การประชุมรับมอบนโยบายการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข
เวลา . – 14.00 น. ณ ห้ องประชุมไพจิตร ปวะบุตร
วันพุธ ที มิถนุ ายน
ชัน อาคาร ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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สนองนโยบายของรัฐบาล เพือประโยชน์ของประชาชน
ให้ ความสําคัญกับโครงการพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติทกุ โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทํางานทีมีความสุข ไว้ วางใจ และความสามัคคีสมานฉันท์
สร้ างขวัญ กําลังใจ ครอบคลุมทุกระดับ และทุกสาขาวิชาชีพ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้ นผลการทํางานเป็ นหลัก ทังความก้ าวหน้ า ความดีความชอบ
เพือให้ สาธารณสุขมีศกั ดิศรี เกียรติภมู ใิ นด้ านการทํางานทีเป็ นประโยชน์กบั ประชาชน
6. เชือมโยงการทํางานกับนานาชาติและสร้ างคุณค่าของสาธารณสุขไทยในเวทีโลก เพือร่วมกันพัฒนาสุขภาพ
ของทุกคน
7. ผนึกกําลังการทํางานระหว่างกรมและหน่วยงานทีเกียวข้ องกับกระทรวงสาธารณสุข [9 กรม
ประกอบด้ วย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,
องค์ การเภสัชกรรม (อภ.), สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.),
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ (สพฉ.), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)]
โดยเชือม 6 หน่วยงานองค์กรมหาชน เข้ าเป็ นองคาพยพเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข
8. บริหารการเปลียนแปลงอย่างเป็ นระบบ เพือพัฒนาระบบงานให้ สอดคล้ องกับสภาพปั ญหา
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แนวทางการบริหารของประเทศ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.
ให้ความสําคัญกับสิทธิของบุคคลในการรับบริการทางสาธารณสุขทีเหมาะสมได้มาตรฐาน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
) เน้ นการพัฒนาแบบบูรณาการทียึด "คนเป็ นศูนย์กลาง"
มีการเตรียม "ระบบภูมคิ ้มุ กัน" จัดการองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ประยุกต์เทคโนโลยีเหมาะสม แผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับที (พ.ศ.
) มีเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไปสูร่ ะบบสุขภาพพอเพียง
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.
กําหนดให้ มกี ลไกระดับชาติเป็ นเครืองมือให้ ทกุ ฝ่ ายในสังคมร่วมกัน
ดูแลระบบสุขภาพ พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.
เน้ นการรวบรวมระดับงานทีมีผลสัมฤทธิ
ใกล้ เคียงไว้ ด้วยกัน กําหนดหน้ าทีรับผิดชอบหลักชัดเจนในแต่ละระดับ ทําให้ ข้าราชการรู้วา่ ควรพัฒนาตนเองอย่างไร
จึงจะบรรลุผลสัมฤทธิทีองค์กรคาดหวัง โดยให้ เส้ นทางความก้ าวหน้ ายืดหยุน่ ข้ ามสายงานตามทักษะ ความรู้
และสมรรถนะ รวมทังส่งเสริมและสนับสนุนให้ ข้าราชการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม
นโยบายรัฐบาลในส่วนทีกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเกียวข้อง คือ การพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนทีเน้ นการเพิมคุณภาพการจัดให้ มมี าตรการลดปัจจัยเสียงทีมีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการทีนํา
ไปสูก่ ารเจ็บป่ วยเรือรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบตั เิ หตุจากการจราจร การดําเนินการ
ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพือป้องกันปัญหาการป่ วยและตายด้ วยโรคอุบตั ใิ หม่และระบาดซํา
ในคน พร้ อมทังสร้ างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินจิ ฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็ นระบบทีประสาน
เชือมโยงทุกภาคส่วนทีเกียวข้อง
ข้ อเสนอจากการประเมินผลการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค ปี งบประมาณ พ.ศ.
ภายใต้
แผนทียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ปี
ซึงวางเป้าหมายการปรับกระบวนการภายในเพือสร้ างผลผลิต
(Product) เชิงวิชาการตามบทบาทของกรมควบคุมโรค ให้ สถานบริการ หน่วยงานส่วนกลาง ภูมภิ าค และท้ องถิน
ดําเนินการส่งผลลัพธ์และผลกระทบต่อการลดโรค และพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้ องของประชาชน โดยมีอธิบดีและ
รองอธิบดีเป็ นผู้นําด้ านบริ หารจัดการ นายแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุขระดับทรงคุณวุฒิ ให้ ข้อเสนอแนะ
ด้านวิชาการ ผู้อํานวยการทุกหน่วยงานรับผิดชอบบริหารจัดการ โครงการหลักและตัวชีวัดระดับกรมควบคุมโรค
มีข้อเสนอภาพรวมการบริหารจัดการ คือ ควรกําหนดเป้าหมาย ผลผลิต เชือมโยงผลลัพธ์ให้ชดั เจน พัฒนานักวิชาการ
ของหน่วยงานให้ มสี มรรถนะด้ านบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ สามารถพัฒนาแผนงาน / โครงการ มุง่ สูผ่ ลลัพธ์ที
กรมควบคุมโรคกําหนด ตามรายละเอียด ดังนี
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1 โครงการเสริมสร้างมาตรการลดปัจจัยเสียงและปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพเพือสร้างสุขภาพ
วิถชี วี ติ ไทย (Flagship 1) ควรมีการจัดทําแผนงานโครงการและการดําเนินงาน เพือมุง่ ไปสูเ่ ป้าการปรับเปลียนพฤติกรรม
ของประชาชนทีเป็ นกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจนมากขึน เชือมโยงผลผลิตและผลลัพธ์ของ Community Based Intervention
(CBI) การคัดกรองความเสียงของโรคเรือรัง / แรงงานนอกระบบ ผลักดันพืนทีนําแผนทีทางเดินยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค
ถ่ายระดับสูแ่ ผนปฏิบตั กิ ารตําบลรายประเด็น พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มคี วามต่อเนือง กําหนดการวัดและ
ประเมินผลภาพรวมของโครงการให้สามารถระบุได้ถงึ ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทีเป็นผลผลิตหลักของกรมควบคุมโรค
ทีชัดเจนมากขึน
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(PHER) (Flagship 2) ควรมอบศูนย์ปฏิบตั กิ ารเตรียมพร้ อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข
เป็ นแกนทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทําแผนทีนําทาง (Road Map) การตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินในภาพรวม กําหนด
สมรรถนะ (Competency) บุคลากรกลุม่ เป้าหมาย วิเคราะห์ชอ่ งว่างของสมรรถนะ (Gap Analysis Competency)
จัดทํามาตรฐานการปฏิบตั กิ ารของทีม Job Action Sheet ผู้ปฏิบตั ิงานและกําหนดกรอบมาตรฐานทังครุภณ
ั ฑ์
วัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ทไม่
ี ใช่ยา สําหรับการดําเนินการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทุกระดับ
ให้ ชดั เจน รวมทังสร้ างเครื อข่ายผู้เชียวชาญภายในและภายนอกเพือให้ การสือสารเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน


☺

3. โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาวิชาการเพือปรับปรุงประสิทธิภาพ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ควรจัดสรรงบประมาณเพือการวิจยั ให้ ได้
มาตรฐานตามเป้าหมายของกรมอย่างต่อเนือง ส่งเสริมการวิจยั ร่วมระหว่างสํานัก / สถาบัน กับ สคร. (Multi - center
studies) โดยกําหนดประเด็นของการวิจยั ในลักษณะทีเป็ น Policy driven issues พิจารณาประเด็นการสร้ างเสริม
ศักยภาพในการวิจยั เป็ น areas of expertise บริหารจัดการงานวิจยั ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ เผยแพร่ให้ผ้เู กียวข้ อง
นําไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงมาตรการ กําหนดเป็ นนโยบายด้ านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมทังจัดวางกรอบกลไก ระบบการจัดการพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard of Procedure หรือ SOP)
แนวทางการปฏิบตั งิ าน (Guideline of Practice) และ คูม่ อื (Manual) การปฏิบตั งิ าน ตามนิยามและกระบวนการ
(Minimum Process) ทีกรมควบคุมโรคกําหนด
4. โครงการถ่ ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
และการปรับเปลียนพฤติกรรมทีมีคณ
ุ ภาพ ควรมอบสํานักวิชาการเป็ นผู้กําหนด Key message ทีจะสือสาร
ส่งต่อให้สํานักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดําเนินการถ่ายทอดไปสูป่ ระชาชนในภาพรวม โดยกําหนดเป้า หมายประเด็น
พฤติกรรมทีต้องการปรับเปลียนให้ชดั เจน และควรมีการดําเนินงานบางส่วนทีสอดประสานกับโครงการเสริมสร้ าง
มาตรการลดปั จจัยเสียง และปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพเพือสร้ างสุขภาพวิถชี วี ติ ไทย ให้ เป็ นไปในลักษณะที
เสริมพลังกัน ทบทวนเครือข่ายทีมีอํานาจในการให้ขา่ วร่วมเป็ นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้ างศักยภาพของ
ผู้นําและทีมงาน เพือให้ การเสนอข่าวเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
.
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่ าวกรองโรคและภัยสุขภาพ ควรนํา
กรอบการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังมากําหนดเป็ นกิจกรรมทีสําคัญ เพือให้ ตอบสนอง
ต่อการบรรลุความสําเร็จตามทิศทางให้ ครบถ้ วน และระบุแผนปฏิบตั ริ าชการให้ ชดั เจน
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6. โครงการบริ การ สนั บสนุ นและพัฒนาเครื อข่ ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุ มโรค
และภัยสุขภาพ ควรสร้ างความเข้าใจในการทํางานแบบเครือข่าย กําหนดขอบเขตและจัดกลุม่ เครือข่ายการทํางาน
ให้ชดั เจน กําหนดนโยบายและทิศทางการประยุกต์ใช้แผนทีทางเดินยุทธศาสตร์เป็ นเครืองมือพัฒนารูปแบบการดําเนิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกับเครือข่าย ให้ ชมุ ชนสามารถวิเคราะห์และแก้ ปัญหาโดยปรับใช้
องค์ความรู้ทกรมควบคุ
ี
มโรคพัฒนาและถ่ายทอดให้ เหมาะกับบริบทของพืนที โดยมีกองแผนงานเป็ นแกนประสาน
หน่วยงานส่วนกลางภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้อง
กับสมรรถนะของการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามเป้าหมาย รวมทังบริหารจัดการงบประมาณและ บริหาร
ความเสียงเชิงยุทธศาสตร์ให้ ได้ผลตามเป้าหมายการให้ บริการของกรมควบคุมโรค สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. โครงการแก้ ไขปั ญหามลพิษและเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ จังหวัดระยอง ควรพัฒนาแผนที
นําทาง (Road Map) ให้ ครอบคลุมงานตามภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค และประเมินผลการดําเนินงานตังแต่ปี
- ปั จจุบนั ว่าดําเนินการสอดคล้ องกับเป้าหมายตามบทบาทของกรมควบคุมโรคอย่างไร ทังนีอาจพิจารณา
ประเด็นการใช้ แผนทีทางเดินยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ กบั ชุมชนในเขตรับผิดชอบ
เพือให้การดําเนินงานของข้าราชการกรมควบคุมโรค สอดคล้องกับแนวคิดและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของ
นโยบายระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข และข้อเสนอจากการประเมินผลการดําเนินงานทีผ่านมา กรมควบคุมโรค
จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้ ผลงานมีคณ
ุ ภาพ (ผู้ใช้ บริการพึงพอใจ) มีประสิทธิภาพ (ภายในกรม มีการ
บูรณาการงานร่วมกันทํา เพิมในส่วนทีขาด) และมีประสิทธิผล (ผลผลิตของกรมควบคุมโรค ส่งผลลัพธ์ตอ่ การประสาน
ดําเนินงานของหน่วยบริการและเครือข่ายระดับชาติ จังหวัด ท้ องถินและชุมชน ส่งผลกระทบให้ โรคทีเป็ นปั ญหา
สําคัญลดลง ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้ อง) สอดคล้ องกับเป้าหมายการให้ บริ การของกรมควบคุมโรค
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ดังนี
. มุง่ แก้ปัญหาโรคทีเป็ นปัญหาสําคัญของประเทศและท้องถิน โดยให้ความสําคัญต่อโรคตามเป้าหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน) วัณโรค เอดส์
ไข้ เลือดออก อาหารเป็ นพิษ รวมทังการตรวจประเมินความเสียงต่อสุขภาพจากการทํางานของแรงงานนอกระบบ
และบุคลากรในโรงพยาบาล
2. พัฒนาและบูรณาการกลวิธีและมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ลงสู่
ภารกิจของหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคและท้ องถิน โดยประยุกต์ใช้ แผนทีทางเดินยุทธศาสตร์ เป็ นเครื องมือพัฒนา
เครือข่ายการดําเนินงาน
3. แปลงกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ดิ ้ วยกลไกการกลันกรอง (Assessment) กํากับ ติดตาม (Monitor)
และประเมินผล (Evaluation) ทีเป็ นระบบต่อเนือง โดยกระบวนร่วมคิดของผู้บริหารและนักวิชาการแบบมีข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) โดยใช้ "กรอบการวิเคราะห์เพือจัดทําโครงการหลักของแผนปฏิบตั ริ าชการ ปี
และแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปี ของกรมควบคุมโรค" เป็นเครืองมือกําหนดทิศทางและตัวชีวัดผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
แล้วถ่ายทอดเป้าหมายของกรมควบคุมโรค สู่ หน่วยงาน กลุม่ งาน และบุคลากร เพือเป็ นกรอบ
การจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการ การจัดสรรงบประมาณ การกํากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีอธิบดี รองอธิบดี
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ นายแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิรับผิดชอบด้านการให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงวิชาการ ผูอ้ ํานวยการหน่วยงานรับผิดชอบด้านการจัดการโครงการและกํากับตัวชีวัดระดับกรม โดยจัดทําเป็ นข้อตกลง
ผลการดําเนินงานระหว่าง อธิบดีรองอธิบดีนายแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิ กับ ผูอ้ ํานวยการทีชัดเจน
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เชือมโยงกับระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System : PMS)
สิงสําคัญคือ รองอธิบดี นายแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข ระดับทรงคุณวุฒิ ผูอ้ ํานวยการหน่วยงาน
นักวิชาการ และบุคลากรทุกระดับต้องทํางานแบบทีมงานทีร่วมคิด และมีข้อตกลงร่วมแล้ วจึงแยกกันไปปฏิบตั เิ พือ
ให้ ผลการดําเนินงานตังแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน เกิดภาพรวมเป็ นผลการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค ทีสามารถ
รายงานผล ปั ญหา และข้ อเสนอต่อหน่วยงานระดับกระทรวงสาธารณสุข และประเทศได้ อย่างมีเหตุผล สมศักดิศรี
ขอขอบคุณทีมงานกรมควบคุมโรค ไว้ ณ ทีนี

(นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค
ตุลาคม
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. สถานการณ์ โรคไม่ ตดิ ต่ อเรือรังทีสําคัญ
ปั จจุบนั โรคไม่ติดต่อเรื อรังที เป็ นปั ญหาสาธารณสุขและเป็ นสาเหตุการป่ วย / การตาย อันดับต้ นๆ
ของประชาชนชาวไทย ได้ แก่ โรคในกลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และ
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวาน
ข้อมูลการตาย
พบว่า อัตราตายด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ ได้แก◌่
จากรายงานสถิตสิ าธารณสุข พ.ศ.
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน มีแนวโน้ มชะลอตัว สําหรับโรคหลอดเลือดสมองใหญ่
(อัมพฤกษ์ อัมพาต) มีอตั ราเพิมขึนใน ปี
ดังข้ อมูลตาม ตารางที และภาพที
ตารางที 1 แสดงอัตราตายต่อประชากร , คน ด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ (โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.
– 2552

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
HT

5.5

6.3

5.1

5.4

4.0

3.9

3.8

3.6

IHD

10.1

12.4 14.4

19.1

17.7

18.7

19.4

20.8 21.2 20.68

Stroke

13.4

18.2 21.5

29.1

30.8

25.3

20.6

20.8 20.8

DM

12.2 13.2 11.8

10.6

12.3

11.85 12.0 12.2

3.9

12.2

3.62
21.04
11.06

ทีมา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รวบรวมโดย : กลุม่ ส่งเสริ มสนับสนุนวิชาการ สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
หมายเหตุ :
HT
- โรคความดันโลหิตสูง (รหัส I 10 - I 15)
IHD
- โรคหัวใจขาดเลือด (รหัส I 20 - I 25)
Stroke - โรคหลอดเลือดสมองใหญ่หรื ออัมพฤกษ์ อัมพาต (รหัส I 60 - I 69)
DM
- โรคเบาหวาน (รหัส E10 - E14)
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ภาพที แสดงอัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากรแสนคน ด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทีสําคัญ ได้ แก่ โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) และโรคเบาหวานตามกลุ่มสาเหตุป่วย
ทั งประเทศ
( โรค) จากสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของกระทรวงสาธารณสุ ข ปี พ.ศ.
ยกเว้ นกรุงเทพมหานคร

จากตารางที พบว่า
โรคความดันโลหิตสูง อัตราการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการป่ วยด้ วยโรคความดันโลหิตสูง
ในภาพรวมของประเทศเพิมขึน จาก . ต่อประชากร , คน ใน พ.ศ.
เป็ น
. ต่อประชากร
, คน ใน พ.ศ.
หรือเพิมประมาณ . เท่า
โรคหัวใจขาดเลือด อ◌ั
ตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่ วยด้วย โรคหัวใจขาดเลือดในภาพรวม
ของประเทศเพิมขึนจาก . ต่อประชากร , คน ในพ.ศ.
เป็ น . ต่อประชากร , คน
ใน พ.ศ.
หรือเพิมประมาณ . เท่า
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) อัตราการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่ วย
ด้ วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ในภาพรวมของประเทศเพิมขึน จาก . ต่อประชากร
หรื อเพิมประมาณ . เท่า
, คน ใน พ.ศ.
เป็ น . ต่อประชากร , คน ใน พ.ศ.
โรคเบาหวาน อัตราการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการป่ วยด้ วยโรคเบาหวานในภาพรวมของ
ประเทศเพิมขึน จาก . ต่อประชากร , คน ใน พ.ศ.
เป็ น . ต่อประชากร , คน
ใน พ.ศ.
หรือเพิมประมาณ . เท่า
จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื อรัง พ.ศ.
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ซึงได้ดําเนินการเฝ้าระวังโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง โรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลื อด หลอดเลื อด
สมองใหญ่ และโรคเรือรังทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยการวิเคราะห์และประมวลผลข้ อมูล แฟ้ม และ แฟ้ม
จากสถานบริการสาธารณสุขใน
จังหวัด ได้ แก่ สิงห์บรุ ี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี ตราด สระแก้ ว
ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขนั ธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี
เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด มุกดาหาร อํานาจเจริ ญ ศรี สะเกษ นครสวรรค์ กําแพงเพชร อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พะเยา ลําพูน ระนอง ภูเก็ต พังงา ชุมพร กระบี สงขลา นราธิวาส ปั ตตานี ตรัง
พัทลุง และยะลา ซึงเป็ นฐานข้ อมูลสะสมจนถึง ปี
ดังตารางที
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ตารางที

แสดงจํานวนผู้ป่วยสะสมและอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน ใน

จังหวัด ดังกล่าวข้ างต้ น

จํานวนผู้ป่วยสะสม (ราย)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน

เบาหวาน

754,506

2,604.21

ความดันโลหิตสูง

1,454,130

5,018.98

หัวใจขาดเลือด

191,288

660.24

หลอดเลือดสมองใหญ่

137,864

475.84

โรคเรื อรังทางเดนิ หายใจ
ส่วนล่าง

151,434

522.68

รวมโรคไม่ ตดิ ต่อเรือรัง
( โรค)

2,689,222

9,281.95

โรค



ตารางที แสดงจํานวนผู้ป่วยรายใหม่ และอัตราป่ วยต่อประชากรแสนคนใน จังหวัด ดังกล่าวข้ างต้ น ปี
จํานวนผู้ป่วยสะสม (ราย)

อัตราป่ วยต่อประชากรแสนคน

เบาหวาน

166,415

574.39

ความดันโลหิตสูง

340,221

1174.29

หัวใจขาดเลือด

59,679

205.98

หลอดเลือดสมองใหญ่

40,382

139.38

โรคเรื อรังทางเดนิ หายใจ
ส่วนล่าง

48,778

168.36

รวมโรคไม่ ตดิ ต่ อเรือรัง
( โรค)

655,475

2262.39

โรค

. สถานการณ์ การตายจากอุบตั เิ หตุจราจร
อุบตั เิ หตุจราจรเป็ นสาเหตุการตายในอันดับต้นของทุกกลุมอายุ
่ มาอย่างต่อเนือง ข้อมูลจาก สถิตคิ ดีจราจรทางบก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พบว่า ในภาพรวมของประเทศแนวโน้ มการตายตังแต่ปี
เริมลดลงเรือยๆ
โดยมีอตั ราการตาย . และ . ต่อประชากรแสนคน ในปี
และ ปี
ดังภาพที
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ภาพที

อัตราการตายต่อประชากร

,

คน จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน ปี พ.ศ.

-

ทีมา : สถิตคิ ดีจราจรทางบก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ข้ อมูลมรณะบัตร)
รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
ภาพที

จํานวนและอัตราต่อประชากร
การใช้ รถ ใช้ ถนน ปี พ.ศ.

,

คน ของผู้ป่วยใน จําแนกตามประเภท

แหล่งข้ อมูล : ฐานข้ อมูลผู้ป่วย จากชุดข้ อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล แฟ้ม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รวบรวม / วิเคราะห์ : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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จากฐานข้อมูลผู้ป่วย ชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล แฟ้ม ปี
(เป็ นข้อมูลทีไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผู้ป่วยใน (IPD Case) จํานวน , ราย
- ผู้ ป่วยจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ยังคงมี ส ัดส่วนที สูงที สุดเมื อเที ยบกับยานพาหนะประเภทอื น
โดยมีสดั ส่วนเฉลียสูงถึง . % ตามมาด้ วยผู้ใช้ รถจักรยาน . % และคนเดินเท้ า . % ส่วนกลุม่ อายุทมีี สดั ส่วน
ผู้ป่วยในมากทีสุดยังคงเป็ นกลุม่ อายุ - ปี ( . %) ตามมาด้ วย - ปี ( . %) และ - ปี ( . %)
ตามลําดับ รวมกลุม่ อายุ - ปี เท่ากับ . % ในขณะทีช่วงเดือนทีมีผ้ ปู ่ วยในมากทีสุด ได้ แก่ เดือนมกราคม
( , คน) เดือนมีนาคม ( , คน) และเดือนธันวาคม ( , คน)
- จํานวนวันนอนของผู้ป่วยในสูงทีสุด ได้ แก่ คนเดินเท้ า ( . วัน) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ( . วัน) และ
รถบรรทุก / รถตู้ ( . วัน) ส่วนประเภทยานพาหนะทีมีจํานวนวันนอนน้ อยทีสุด ได้ แก่ รถจักรยาน ( . วัน) ในขณะ
เดียวกันคนเดินเท้ าเป็ นกลุม่ ผู้ประสบอุบตั เิ หตุทมีี คา่ ใช้ จา่ ยเฉลียสูงทีสุดเช่นเดียวกัน โดยเฉลียอยูท่ ี , บาท
ต่อคน ตามมาด้ วยรถยนต์ , บาทต่อคน และรถบรรทุก / รถตู้ , บาทต่อคน
- ค่าใช้ จา่ ยจากอุบตั เิ หตุทางถนนของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าหากพิจารณาในภาพรวมแล้ ว
ผู้ป่วยในจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์มคี า่ ใช้ จา่ ยเฉลีย ปี สงู ทีสุดถึง , . ล้ านบาท จากค่าใช้ จา่ ยอุบตั เิ หตุ
ทุกประเภท , . ล้ านบาท ทังนีกว่าครึงหนึง ( , . ล้ านบาท) เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการรักษาจากการบาดเจ็บ
ทีศีรษะ และอีก . ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จา่ ยในการรักษาจากการบาดเจ็บทีคอ ทังนี เมือพิจารณาค่าใช้ จา่ ย
เฉลียต่อคนของการบาดเจ็บทีคอ ( , บาทต่อคน) กลับมีคา่ สูงกว่าการบาดเจ็บทีศีรษะ ( , บาทต่อคน)
และมีแนวโน้ มทีจะเพิมสูงขึนระหว่างปี
- ค่าใช้ จา่ ยจากอุบตั เิ หตุทางถนนของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ามีคา่ ใช้จา่ ย ในการรักษาพยาบาล
มากทีสุด และแนวโน้ มค่ารักษาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
และครอบครัวลดลง แต่จากกองทุนประกันสังคมมีแนวโน้ มเพิมขึนจากในปี
เท่ากับ , , บาท
เพิมเป็ น , , บาท ในปี
ภาพที จํานวนและอัตราต่อประชากร , คน ของผูป้ ่ วยนอก จําแนกตามประเภทการใช้รถใช้ถนน ปี พ.ศ.
2551

แหล่ งข้ อมูล : ฐานข้ อมูลผู้ป่วย จากชุดข้ อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล แฟ้ม
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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จากฐานข้อมูลผู้ป่วย ชุดข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล แฟ้ม ปี
(เป็ นข้อมูลทีไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผู้ประสบอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์มสี ดั ส่วนผู้ป่วยนอกในปี
สูงทีสุดถึง , ราย คิดเป็ น . % เมือเทียบกับประเภทยานพาหนะอืนๆ ตามมาด้ วย รถจักรยาน . %
และรถยนต์ . % โดยมีชว่ งเดือนทีเกิดเหตุมากทีสุดในเดือนธันวาคม , คน เดือนพฤศจิกายน , คน
และเดือนตุลาคม , คน อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาผู้ป่วยนอกจากอุบตั เิ หตุรถยนต์ พบว่า เกิดมากทีสุด
ในเดือนเมษายน , คน ตามมาด้ วยเดือนธันวาคม , คน และพฤศจิกายน , คน
. สถานการณ์ เด็กจมนําในประเทศไทย
การจมนําเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับหนึง ในทุกสาเหตุทงโรคติ
ั
ดเชือและไม่ตดิ เชือ อัตราการเสียชีวติ
ต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ.
- ) อยูใ่ นช่วง . - . และมีจํานวน การเสียชีวติ เฉลียปี ละ , คน
หรื อวันละเกือบ คน ในปี
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ,
คน เท่ากับ . และจํานวน
การเสียชีวิตเท่ากับ , คน (ภาพที )
ภาพที จํานวนและอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร
ประเทศไทย ปี พ.ศ.
-

,

คน ของเด็กอายุตํากว่า

จํานวน (คน)

อัตรา

อัวยต่
ตราป่
อ, ประชากร
คน

จํานวน

ปี จากการตกนํา จมนํา

แหล่งข้ อมูล : ข้ อมูลมรณะบัตร. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์โดย : กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เด็กอายุตํากว่า ปี มีสดั ส่วนการเสียชีวติ จากการตกนํา จมนําสูงถึงร้ อยละ . ของ ทุกกลุม่ อายุ
โดยเฉพาะเพศชาย มีอตั ราการเสียชีวติ สูงกว่าเพศหญิงประมาณ เท่าตัว เด็กอายุ ตํากว่า ปี และ - ปี
มีอตั ราการเสียชีวติ สูงทีใกล้ เคียงกัน (ภาพที )
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อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร
จําแนกตามกลุม่ อายุ ปี พ.ศ.

,

คน ของเด็กอายุตํากว่า ปี จากการตกนํา จมนํา ประเทศไทย
-

อัตราป่วยต่อประชากร

,

คน

ภาพที



- ป◌ี

- ป◌ี

- ป◌ี

แหล่ งข้ อมูล : ข้ อมูลมรณะบัตร. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ โดย : กลุม่ ป้องกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ.ศ.
ช่วงเดือนเมษายนยังคงเป็ นช่วงทีมีเด็กจมนําเสียชีวติ มากทีสุด เท่ากับ คน รองลงมา
คือเดือนมีนาคม และตุลาคม เท่ากับ
และ
คนตามลําดับ ซึงช่วงดังกล่าวเป็ นช่วงปิ ดภาคการศึกษา
นอกจากนีพบว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และช่วงเวลา . - . น. เป็ นช่วงทีมีการเกิดเหตุสงู สุด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอตั ราการเสียชีวติ สูงทีสุด รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
. สถานการณ์ ปัจจัยเสียงโรคไม่ ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
สถานการณ์ปัจจัยเสียงฯ ร่วมทีสําคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้ วน ภาวะอ้ วนลงพุง ภาวะนําตาล
ในเลื อดสูง (โรคเบาหวาน) ไขมันในเลื อดผิ ดปกติ การสูบบุหรี การรั บประทานผักและผลไม้ ที เพี ยงพอ
การมีกจิ กรรมทางกายทีไม่เพียงพอ
ข้อมูลจากคณะทํางานจัดทําภาระโรคและปัจจัยเสียงของประเทศไทย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
พบว่า ปั จจัยเสี ยงที ส่งผลต่อภาระการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดมีความแตกต่าง
กันระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยพบว่า เพศชายมีลําดับปัจจัยเสียงทีสําคัญ คือ การดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี ความดันโลหิตสูง ดัชนีมวลกายสูง โคเลสเตอรอลสูง บริโภคผักและผลไม้ น้อย ขาดการออกกําลังกาย
ในขณะที เพศหญิ งมี ลํา ดับปั จจัยเสี ยงที สํา คัญ คื อ ความดันโลหิ ตสูง ดัชนี มวลกายสูง โคเลสเตอรอลสูง
ขาดการออกกําลังกาย การสูบบุหรี และการบริโภคผักและผลไม้ น้อย ดังตารางที
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DALYs ทีเกิดจากปั จจัยเสียงในคนไทย พ.ศ.

ตารางที

ชาย
ลําดับ

ปั จจัยเสียง

พ.ศ.
DALYs

และพ.ศ.
หญิง

พ.ศ.
DALYs

ลําดับ

ปั จจัยเสียง

(X100,000) ร้ อยละ (X100,000) ร้ อยละ
1

ดืมแอลกอฮอล์

7.6

13

5.1

9

2
3
4
5
6
7
8

เพศสัมพันธ์ทไม่
ี ปลอดภัย
สูบบุหรี
ไม่สวมหมวกนิรภัย
ความดันโลหิตสูง
ดัชนีมวลกายสูง
โคเลสเตอรอลสูง
บริโภคผักและผลไม้ น้อย

5.4
5.0
3.6
2.9
1.4
1.2
1.1

9
9
6
5
2
2
2

8.6
4.4
3.3
2.6
1.3
1.1
0.9

16
8
6
5
2
2
2

9
10
11
12
13
14
15

เสพยาเสพติด
ขาดการออกกําลังกาย
มลภาวะทางอากาศ
การสุขาภิบาลนํา
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ภาวะทุพโภชนาการสากล
ภาวะทุพโภชนาการ-ไทย

0.7
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2
0.1

1
1
1
0
0
0
0

3.3
0.6
0.5
0.3
0.3
0.4
0.2

6
1
1
1
1
1
0

พ.ศ.
DALYs

พ.ศ.
DALYs

(X100,000) ร้ อยละ (X100,000) ร้ อยละ
1

เพศสัมพันธ์ทไม่
ี
ปลอดภัย
2 ความดันโลหิตสูง
3 ดัชนีมวลกายสูง
4 โคเลสเตอรอลสูง
5 ไม่สวมหมวกนิรภัย
6 ขาดการออกกําลังกาย
7 สูบบุหรี
8 บริโภคผักและผลไม้
น้ อย
9 ดืมแอลกอฮอล์
10 มลภาวะทางอากาศ
11 การสุขาภิบาลนํา
12 เสพยาเสพติด
13 ภาวะทุพโภชนาการสากล
14 ภาวะทุพโภชนาการ-ไทย
15 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

3.9

9

4.5

11

2.5
2.5
1.1
0.8
0.7
0.7
0.7

6
6
3
2
2
2
2

2.4
2.3
1.1
0.7
0.6
0.5
0.5

6
6
3
2
2
1
1

0.4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

1
1
1
0
0
0
0

0.4
0.7
0.3
0.4
0.3
0.1
0.1

1
2
1
1
1
0
0

Male DALYs: N = 5.3 Million , Female DALYs : N = 3.9 Million
ทีมา : คณะทํางานจัดทําภาระโรคและการบาดเจ็บทีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพและปั จจัยเสียง
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,


จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เปรียบเทียบความชุกของปั จจัยเสียง
ระหว่าง ครังที (พ.ศ. - ) และครังที (พ.ศ. - ) พบว่า ความชุกของโรคทีเกิดจากพฤติกรรมเสียง
ของประชากรไทยอายุ ปี ขนไปที
ึ มีแนวโน้มเพิมสูงขึน ได้แก่ ภาวะอ้วนและภาวะอ้วนลงพุงโดยเพิมสูงขึนทังผู้หญิง
และผู้ชาย ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเพิมขึน ในผู้หญิงจากร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . และในผู้ชายเพิมจาก
ร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . การกินผักและผลไม้ ทตํี ากว่ามาตรฐานตามข้ อแนะนํา (รวม>
_ ส่วนมาตรฐานต่อวัน)
เพิมขึน ในผู้ชายจากร้ อยละ เป็ นร้ อยละ . และในผู้หญิง ร้ อยละ เป็ นร้ อยละ . ส่วนความชุก
ของโรคทีมีแนวโน้ มทรงตัวและลดลง ได้ แก่ ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงอยูใ่ นสัดส่วนใกล้ เคียงกันทังผู้ชาย
และผู้หญิง ความชุกของโรคเบาหวานในผู้ชายลดลงจากร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . ส่วนในผู้หญิงเพิมขึนเล็กน้อย
จากร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . ความชุกของการสูบบุหรี ในผู้ชาย ทีสูบบุหรี เป็ นประจําลดลงจากร้ อยละ .
เป็ น ร้ อยละ . ส่วนในผู้หญิงทีสูบบุหรีเป็ นประจําลดลงจากร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . และการบาดเจ็บหรื อ
อุบตั ิเหตุ (ทีเคยเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรื อคลินิก ซึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบตั ิเหตุจราจรทางบก)
มี สัดส่วนในชายมากกว่าหญิ งพบมี แนวโน้ มลดลงจากร้ อยละ . เป็ นร้ อยละ . และร้ อยละ . เป็ น
ร้ อยละ . ตามลําดับ ตามตารางที
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ตารางที àปรียบเทียบความชุกของปัจจัยเสียง จากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครังที (พ.ศ.
) และครังที (พ.ศ.
) จําแนกตามเพศ
ปั จจัยเสียง

ครังที (พ.ศ. - )
ความชุก (ร้ อยละ)

ครังที (พ.ศ. - )
ความชุก (ร้ อยละ)

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

. โรคความดันโลหิตสูง

23.3

20.9

21.5

21.3

. ภาวะอ้ วน

22.5

34.4

28.4

40.7

.ภาวะอ้ วนลงพุง

15.4

36.1

18.6

45.0

. โรคเบาหวาน

6.4

7.3

6.0

7.7

. ภาวะไขมันเลือดผิดปกติ

13.7

17.1

16.7

21.4

- สูบบุหรีในปั จจุบนั

45.1

2.7

45.6

2.9

- สูบบุหรีเป็ นประจํา

45.9

2.3

38.7

2.1

. การบริโภคแอลกอฮอล์

16.6

2.1

13.2

1.6

. การบริโภคผักผลไม้ ทตํี ากว่ามาตรฐาน

80

76

83.1

81.5

20.7

24.2

16.8

20.2

15.7

8.2

11.5

5.2

(Total cholesterol)
. การสูบบุหรี

ตามข้ อแนะนํา
. การเคลือนไหวและออกกําลังกาย
ทีไม่เพียงพอ
. การบาดเจ็บ หรืออุบตั เิ หตุ

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ โดยศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อ ได้ดาํ เนินการสํารวจพฤติกรรมเสียง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บในประชาชนไทย อายุ - ปี เพือเฝ้าระวัง และติดตามนโยบายสาธารณสุข
ในเรื องของ "การลดเสียง ลดโรคหัวใจหลอดเลือด และเบาหวาน" และ "การลดอุบตั เิ หตุบนท้ องถนน" สําหรับ
ผลการสํารวจเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. และ พ.ศ. พบว่า ประชาชนไทยเข้าสูบ่ ริการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงเพิมขึน ในขณะเดียวกันประชาชนไทยกําลังเผชิญกับการเปลียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
แม้วา่ พฤติกรรมสุขภาพทีสนับสนุนการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และเบาหวานมีแนวโน้มทีดีขนึ เนืองจากความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี และการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์ เพิมการเคลือนไหวในการทํางาน
เพิมการออกกําลังกาย เพิมการบริโภคผักและผลไม้ แต่พบว่าประชาชนไทยยังคงมีภาวะอ้ วน
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สําหรับนโยบายความปลอดภัยบนท้องถนน ทังในเรืองของเมาไม่ขบั และการใช้อปุ กรณ์ป้องกันขณะขับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ พบว่า ประชาชนไทยมีการเปลียนแปลงทีดีขนในเรื
ึ อง ของการสวมหมวกนิรภัย แต่การคาดเข็มขัดนิรภัย
ยังคงเป็ นปั ญหาอยู่ รวมถึงพฤติกรรมการดืม (แอลกอฮอล์) และขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามตารางที
μÒÃÒ§·Õè 7 ความชุก (ร้ อยละ) / ค่าเฉลียของภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมเสียงต่อโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
ทีสําคัญในประชาชนไทย ปี พ.ศ.

และ พ.ศ.

ที

ความชุก(ร้ อยละ) / ค่ าเฉลียของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสียง
ต่อโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีสําคัญ

1

ภาวะนําหนักเกินและภาวะอ้วน

2.

_ กก. / ม2)
- ความชุกของผู้ทมีี ภาวะนําหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย>

16.1
( . ล้ าน
คน)

19.1
( . ล้ าน
คน)

_
- ความชุกของผู้ทีมีภาวะอ้ วน (ดัชนีมวลกาย >

3.0
( . ล้ าน
คน)

- ค่าเฉลียเส้ นรอบเอว (นิว) ในประชากรชาย

31.8

3.7
( . ล้ าน
คน)
31.9

- ค่าเฉลียเส้ นรอบเอว (นิว) ในประชากรหญิง

30.2

30.6

17.3
( . ล้ าน
คน)

22.5
( . ล้ าน
คน)

กก./ ม2)

การรับประทานผัก ผลไม้
- ความชุกของผู้ทรัี บประทานผักหรือผลไม้ รวมกัน หน่วยมาตรฐาน
ขึนไปต่อวัน

3.

4.

กิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย
- ความชุกของประชากรอายุ - ปี ทีมีกจิ กรรมทางกายอย่างเพียงพอ
(หมายถึง ผู้ทมีี การใช้ แรงงานอย่างหนัก หรือผู้ทมีี การทํางานใช้ แรงงาน
ปานกลาง หรือทํางานแบบไม่ออกแรง แต่มกี ารออกกําลังกายอย่างน้ อย
ครังละ นาที ครัง ต่อสัปดาห์)
- ความชุกของประชากรอายุ - ปี ทีออกกําลังกายอย่างน้ อย
นาที / ครัง และอย่างน้ อย ครัง / สัปดาห์

91.5
92.5
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)
30.9
37.5
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)

การบริโภคสุราหรือเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
- ความชุกของผู้ทดืี มเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ในปั จจุบนั



ปี ทีทําการสํารวจฯ
พ.ศ.
พ.ศ.

36.1
37.4
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)
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ความชุก(ร้ อยละ) / ค่ าเฉลียของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสียง
ต่อโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีสําคัญ

ปี ทีทําการสํารวจฯ
พ.ศ.
พ.ศ.

- ความชุกของผู้ทดืี มเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์อย่างหนักใน เดือน
ทีผ่านมา (ชายดืมเฉลียมากกว่า แก้ วมาตรฐานต่อวัน หญิงดืมเฉลีย
มากกว่า แก้ วมาตรฐาน ต่อวัน)

3.6
( . ล้ าน
คน)

3.6
( . ล้ าน
คน)

- ความชุกของผู้ทมีี การดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ครังละ แก้ ว
มาตรฐานขึนไปอย่างน้ อย ครังใน วันทีผ่านมา

14.0
( . ล้ าน
คน)

13.7
( . ล้ าน
คน)

22.3
( . ล้ าน
คน)

21.5
( . ล้ าน
คน)

77.3
( . ล้ าน
คน)

78.1
( . ล้ าน
คน)

8.3
( . ล้ าน
คน)

9.4
( . ล้ าน
คน)

49.6
( . ล้ าน
คน)
3.7
( . ล้ าน
คน)

55.6
( . ล้ าน
คน)
3.9
( . ล้ าน
คน)

5. การสูบบุหรีและการบริโภคยาสูบ

- ความชุกของผู้ทสูี บบุหรี หรื อยาสูบในปั จจุบนั
ความดันโลหิตสูง
- ความชุ ก ของผู้ ที ได้ รั บ การตรวจวั ด ความดั น โลหิ ต จากแพทย์
พยาบาลหรื อเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข ใน ปี ทีผ่านมาในประชากร
อายุ - ปี
- ความชุกของผู้ทเคยมี
ี แพทย์ พยาบาลหรือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขบอกว่า
มีความดันโลหิตสูงหรื อเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ
- ปี
7. โรคเบาหวาน
- ความชุกของผู้ทได้
ี รบั การตรวจวัดระดับนําตาลในเลือดเพือหา
โรคเบาหวาน ภายใน ปี ทีผ่านมา ในประชากรอายุ - ปี

6.

- ความชุกของผู้ทเคยมี
ี แพทย์ พยาบาล หรือเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข
บอกว่าเป็ นโรคเบาหวาน ในประชากรอายุ - ปี
8. ¡ÒÃºÒ´à¨çº

- ความชุก (ร้ อยละ) ของผู้ทสวมหมวกนิ
ี
รภัยทุกครังหรื อเกือบทุกครัง
เมือขับขีรถจักรยานยนต์ใน เดือนทีผ่านมา
- ความชุก (ร้ อยละ) ของผู้ทสวมหมวกนิ
ี
รภัยทุกครังหรื อเกือบทุกครัง
เมือโดยสารรถจักรยานยนต์ใน เดือนทีผ่านมา
- ความชุก (ร้ อยละ) ของผู้ทคาดเข็
ี
มขัดนิรภัยทุกครังหรื อเกือบทุกครัง
เมือขับรถยนต์ ใน เดือนทีผ่านมา

52.4
54.0
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)
30.9
27.3
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)
68.3
80.1
(
.
ล้ าน
( . ล้ าน
คน)
คน)
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ความชุก(ร้ อยละ) / ค่าเฉลียของภาวะสุขภาพและพฤติกรรมเสียง
ต่อโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีสําคัญ

ปี ทีทําการสํารวจฯ
พ.ศ.
พ.ศ.

- ความชุก (ร้ อยละ) ของผู้ทคาดเข็
ี
มขัดนิรภัยทุกครังหรื อเกือบทุกครัง
เมือโดยสารรถยนต์ตอนหน้ า ใน เดือนทีผ่านมา

51.2
50.1
( . ล้ าน ( . ล้ าน
คน)
คน)

- ความชุก (ร้ อยละ) ของผู้ทขัี บขีรถจักรยานยนต์ หลังจากดืมเครืองดืม
ทีมีแอลกอฮอล์ ภายใน ชัวโมง ใน วันทีผ่านมา ในประชากรทีขับขี
รถจักรยานยนต์ อายุ - ปี

15.7
( . ล้ าน
คน)

15.5
( . ล้ าน
คน)

- ความชุก (ร้อยละ) ของผูท้ ขัี บรถยนต์ หลังจากดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์
ภายใน ชัวโมง ใน วัน ทีผ่านมา ในประชากรทีขับรถยนต์
อายุ - ปี

8.5
( . ล้ าน
คน)

10.1
( . ล้ าน
คน)
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☺
ยุทธศาสตร์ พัฒนาข่าวกรอง การป้องกัน ควบคุมโรค และเตรียมพร้ อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ
ผลผลิตที ทรัพยากรด้ านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้รบั บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก / โครงการผลิต พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (P7)

☺
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการปี
และทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ลดเสียงในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ประจําปี งบประมาณ
และถ่ายทอด
เป้าหมาย / แผนงาน / โครงการ ตลอดจนตัวชีวัด ปี งบประมาณ
ลงสูส่ ํานักงานป้องกันควบคุมโรคทัง เขต
เพือให้ การปฏิบตั ิงานในระดับนโยบายและพืนทีสอดคล้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็ นการแลกเปลียน
เรียนรู้และรับทราบปัญหา อุปสรรค การดําเนินงานเพือนํามาพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนเพือสร้ างขวัญ กําลังใจ
และความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างบุคลากรของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อและสํานักงานป้องกันควบคุมโรค เขต
คณะผู้บริหารของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อออกนิเทศ ติดตามการดําเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคไม่ตดิ ต่อ และ
การบาดเจ็บของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที - สรุ ปปั ญหา / อุปสรรค และข้ อเสนอแนะการดําเนินงาน
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ ดังนี
1. หนังสือคูม่ อื แนวปฏิบตั สิ ําหรับเจ้าหน้ าทีสาธารณสุขในการจัดบริการคัดกรองฯ มีศพั ท์เทคนิคมากเกินไป
และมีการแก้ ไขครังที และ แต่หน้าปกยังเหมือนเดิม ทําให้ เกิดการสับสน (เจ้ าหน้ าทีพืนทีเห็นหน้ าปกเหมือนเดิม
ทําให้คดิ ว่าเนือหาไม่เปลียนแปลงจึงไม่ได้เปิ ดอ่าน) ดังนันจึงขอให้ใช้ภาษาเป็ นทางการทีเข้าใจง่ายและเมือมีการแก้ไข
แล้วตีพมิ พ์เผยแพร่ใหม่กค็ วรเปลียนหน้ าปกหนังสือด้วย ซึงคณะผู้นเิ ทศรับมาประสานงานกับกลุม่ งานทีเกียวข้ อง
เพือแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของพืนที
. พืนทีขาดข้ อมูลการแยกกลุม่ เสียงโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน) และข้ อมูล
การคัดกรองโรคฯ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กําหนดอายุ
ไม่เท่ากันทําให้ พนที
ื สับสน (กระทรวงสาธารณสุขให้ คดั กรองอายุ ปี ขนไป,
ึ สปสช.ให้ คดั กรองอายุ ปี ขนไป)
ึ
ดังนันจึงควรประสานกับหน่วยงานที เกี ยวข้ อง เพื อจัดทําข้ อมูลโรคไม่ติดต่อเรื อรั งให้ เป็ นข้ อมูลชุดเดียวกัน
ซึงคณะผู้นเิ ทศรับมาประสานงานกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึงเป็ น
หน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเกียวข้ อง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในเรืองระบบฐานข้ อมูลโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังระดับประเทศ
. การโอนเงินโครงการสุขภาพดีวถิ ไี ทย (แผนงาน PP National Priority) ล่าช้าไม่ตอ่ เนือง ทําให้การบริหาร
จัดการกิจกรรมต่างๆ ของพืนทีไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ และขาดการบูรณาการระหว่างกรมฯ ทังเรืองการสังการ
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และแบบฟอร์ มการรายงาน ดังนันควรประสานงานกับสปสช. ให้ โอนเงินดําเนินการเป็ นรายงวด ตลอดจน
มีการบูรณาการระหว่างกรมฯ ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในเรืองแนวทางการดําเนินงานและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ทีเกียวข้อง ซึงคณะผูนิเทศได้
้ ชแจงว่า
ี สปสช. âÍ¹à§Ô¹à»ç¹ÃÒÂ§Ç´ÍÂÙèáÅéÇ â´Âáºè§à»ç¹ 3 §Ç´(งวดที = %
งวดที = % และงวดที = %) และทีล่าช้ าเนืองจากต้ องขอเลขทีบัญชีการโอนทัง หน่วยงาน ( จังหวัด
และกทม. แห่ง) ส่วนเรืองการบูรณาการกับหน่วยงานทีเกียวข้ องได้มกี ารดําเนินการอยูแ่ ล้ ว
. กรณี การโอนเงิ นให้ จังหวัดดําเนินกิ จกรรมต่างๆ ไม่ควรโอนผ่าน สคร. เนื องจากมี ความยุ่งยาก
ในการบริหารจัดการ จึงต้ องการให้ โอนเงินไปยังจังหวัดโดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน สคร. ซึงคณะผู้นเิ ทศได้ ชแจงว่
ี า
นโยบายของกรมควบคุมโรคให้ โอนเงินไปที สคร. เนืองจากเกียวข้องกับฐานงบประมาณของกรมฯ การโอนเงินให้
จังหวัดโดยตรงจะทําให้ ฐานงบประมาณของกรมฯ ลดลงไป
5. การประสานงานจากสํานักฯ ถึง สคร. ในกรณีจดั ประชุม / กิจกรรมเร่งด่วนไม่มคี วามชัดเจนในเรื อง
หนังสือเชิญ รายละเอียดของการประชุม (สถานที กิจกรรมฯลฯ) จึงควรมีหนังสือทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงวันที
เลขที ให้ เรี ยบร้ อย เพื อให้ สคร. ประสานกับจังหวัดโดยมี หลักฐานเป็ นทางการ ไม่ควรสังการทาง e-mail
ซึงคณะผู้นเิ ทศรับมาประสานงานกับกลุม่ งานทีเกียวข้ อง เพือแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะของพืนที
6. มีความซําซ้อนในการประสานงานโครงการจัดการความรูข้ องสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ดังนันจึงควรมีการประสานงาน
ภายในหน่วยงานก่อนที จะประสานกับ สคร. และในการจัดเวทีการจัดการความรู้ ควรให้ สคร. จัดระดับเขต
ก่อนระดับประเทศ ซึงสํานักฯ เห็นด้ วยกับข้ อเสนอทีให้ จดั เวทีการจัดการความรู้ ระดับเขตก่อนระดับประเทศ
แต่เนื องจากในปี
กรมฯ มี นโยบายให้ ทุกหน่วยงานเร่ งรั ดการใช้ จ่ายงบประมาณของทุกโครงการ
ดังน◌ั
นจึ
◌้ งขอให้ ดําเนินการตามแผนงาน / โครงการทีกําหนดไว้ กอ่ น
7. จังหวัดแจ้ งว่าไม่ได้ รบั สือต้ นแบบของการรณรงค์โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บในปี ทีผ่านมา ดังนัน
การส่งสือทางไปรษณียค์ วรระบุรายละเอียดให้ ชดั เจนถึงกลุม่ งานโรคไม่ตดิ ต่อโดยตรง และให้ มกี ารตอบรับกลับ
ทุกครัง ซึงคณะผู้นเิ ทศรับไปประสานแก้ ไข ปรับปรุงให้ ถกู ต้ องต่อไป
8. สคร. และจังหวัดขาดองค์ความรู้โรคไม่ติดต่อฯ สํานักฯ จึงควรผลิตองค์ความรู้ทีเป็ นทังงานวิจยั /
คูม่ อื / แนวทาง / มาตรฐานในการดําเนินงานโรคไม่ติดต่อฯ ทีจําเป็ นให้ กบั ระดับพืนที เพือใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ให้ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึงคณะผู้นเิ ทศชีแจงว่า สํานักฯ ได้ ผลิตคูม่ อื / แนวทาง / มาตรฐาน เช่น คูม่ อื
แนวปฏิบตั สิ ําหรับเจ้ าหน้าทีสาธารณสุขฯ คูม่ อื ดําเนินการชุมชนลดเสียง ลดโรค เป็ นต้น รวมทังได้ถอดบทเรียนการ
ได้ ดาํ เนินการ
ดําเนินงานโครงการชุมชนลดเสียง ลดโรคของพืนทีส่งไปให้ พืนทีใช้ แล้ ว และในปี
ผลิตหลักสูตรการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบตั กิ าร ซึง
ในปี
หลักสูตรนีจะสามารถส่งให้ พนที
ื ได้
. การใช้ SRM/SLM ในระดับพื นที ขาดบุคลากรและงบประมาณในการดําเนิ นงาน ขอให้ สํานักฯ
ประสานงานกับกองแผนงานในเรื องการจัดสรรงบประมาณให้ สคร.ดําเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึงสํานักฯ
ได้ประสานกับกองแผนงานในเรืองการจัดสรรงบประมาณ ให้ สคร. ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ ว
10. โครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด มีปัญหาเรื อง การเพิมภาระงานให้ แก่ สคร. และจังหวัด,
การโอนเงินมาตังไว้ ที สคร., โครงการฯ ไม่ได้ ตอบตัวชีวัด และหนังสือสังการไม่ชดั เจน ซึงคณะผู้นิเทศได้ ชีแจง
ความเป็ นมาและการดําเนินงานของโครงการอย่างละเอียดให้ ทกุ สคร. รับทราบและเข้ าใจ
11. ปั ญหาสถานการณ์การจมนําในเด็กสูงขึนเรื อยๆ แต่ระบบข้ อมูลในระดับ สคร. / จังหวัดส่วนใหญ่
ขาดการนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ แต่มกี ารดําเนินงานเฉพาะ สคร. / จังหวัดทีสนใจเท่านัน สํานักโรคไม่ตดิ ต่อจึงควร
ผลักดันเชิงนโยบายให้ผ้ บู ริหารเห็นความสําคัญ เพือนําไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นการแก้ ไขปั ญหาอย่างแท้ จริงและต่อเนือง

 
  buy


 !"#
Created with Print2PDF. To remove
thisline,
a license
at: http://www.software602.com/



!  $ %&&'
เช่น การผลักดันให้ อปท. จัดทําโครงการ Tumbol 1 pool คณะผู้นเิ ทศชีแจงว่า สํานักฯ ได้ แจ้ งขอความร่วมมือ
สถาบันการพลศึกษาให้ บรรจุหลักสูตรว่ายนําเพือเอาชีวติ รอด (Survival Swimming Curriculum) แล้ ว
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
1. สํานักโรคไม่ติดต่อควรสร้ าง Brand เป็ นของตนเอง เช่น CBI โดยมี สคร.เป็ น Partner ไม่ควรดําเนินการใน
หลายๆ เรืองในเวลาเดียวกัน
2. ตัวชี วัดอัตราตายด้ วยโรคหลอดเลื อดสมองเป็ นตัวชี วัดต่อเนื องทุกปี ต้ องการให้ สํานักฯ ส่งหลักเกณฑ์
การคํานวณ การลดอัตราการเพิมของการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง พร้ อมตัวอย่างการคํานวณให้ สคร. นําไป
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

 !  $ %&&%
Ê◌ํนัากโรคไม่ติดต่อได้ รวบรวมข้ อมูลต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และ
ผลการดําเนินงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อ และการบาดเจ็บตามแผนปฏิบตั ริ าชการและแผนตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
และนํามาจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม เพือเผยแพร่ข้อมูลให้กบั บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานเครือข่ายเพือใช้เป็ นแนวทางประกอบการดําเนินงานด้านโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ เผยแพร่ให้ กบั
นิสิต นักศึกษา เพือใช้ เป็ นแนวทางประกอบการศึกษาค้ นคว้ าด้ านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ และเผยแพร่
ให้ กบั ประชาชนผู้สนใจข้ อมูลด้ านโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บเพือให้ นําข้ อมูลต่างๆ ไปใช้ เป็ นแนวทาง ในการ
ปฏิบตั ติ วั ให้ ปลอดภัยจากโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
จากการสอบถามความพึงพอใจต่อรายงานประจําปี
ของสํานักโรคไม่ติดต่อ ด้ วยแบบสอบถาม
ความพึงพอใจฯ ได้รบั การตอบกลับ จํานวน ฉบับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แห่ง โรงพยาบาลทัวไป แห่ง
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ แห่ง และหน่วยงานส่วนกลางของกรมควบคุมโรค แห่ง)
จากจํานวน แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ . ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของรูปเล่ม เนือหาสาระ (ความเหมาะสม
ความทันสมัย / ความครอบคลุม / ความถูกต้อง) และการนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ พบว่า ส่วนใหญ่ทกุ หัวข้ อมีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (จากระดับความพึงพอใจ ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
และไม่พึงพอใจ) และมี ข้อเสนอแนะให้ มีการเผยแพร่ รายงานประจําปี ให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึน
ดังนันในปี งบประมาณ พ.ศ.
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อจึงจะจัดพิมพ์รายงานประจําปี
เพิมเป็ น , เล่ม
โดยเพิมจํานวนกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคเขต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และยังได้ รับข้ อเสนอแนะให้ เผยแพร่ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทาง Website ของ
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ซึงสํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้มกี ารเผยแพร่ผลงานวิจยั คูม่ อื เอกสารวิชาการ แผ่นพับ ทาง Website
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่ออยูแ่ ล้ ว
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เสริมสร้ างพฤติกรรมสุขภาพ ลดปั จจัยเสียงและภาระโรค
พัฒนามาตรการสือสารความเสียงทีมีคณ
ุ ภาพส่งผลต่อการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
การจัดการสิงแวดล้ อมและการประกอบอาชีพ
ผลผลิตที
หน่วยงานและเครื อข่ายเป้าหมายได้ รบั การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
และการจัดการป้องกันลดปั ญหาจากปั จจัยเสียง
กิจกรรมหลัก / โครงการหลัก เสริ มสร้ างมาตรการลดปั จจัยเสียงและปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ
เพือสร้ างสุขภาพวิถชี วี ติ ไทย (P1)
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

☺
การจมนําเป็ นสาเหตุอนั ดับ ของการเสียชีวิตในเด็กอายุตํากว่า ปี ซึงสูงมากกว่าการเสียชีวิตจาก
โรคติดเชือ และสูงเป็ น เท่าของอุบตั เิ หตุจราจร โดยในแต่ละปี จะมีเด็กไทยเสียชีวติ จากการจมนําเกือบ , คน
หรือเฉลียวันละ คน การเสียชีวติ จากการจมนําพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงประมาณ - เท่า ช่วงเวลาทีพบว่า
มีการจมนําสูงคือ ช่วงฤดูร้อนและช่วงปิ ดภาคเรียนของเด็ก (เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม) และช่วงเวลาบ่าย
ของวันหยุด ( . - . น.) แหล่งนําทีพบว่า เกิดการจมนํามากคือแหล่งนําตามธรรมชาติ เช่น แหล่งนํา เพือ
การเกษตร คลอง แม่นํา นอกจากนันยังพบว่า ภาชนะกักเก็บนําภายในบ้าน เช่น ถังนํา อ่างนํา กะละมัง เป็ นจุดเสียง
ของการเกิดการจมนําของเด็กเล็ก เพราะเด็กสามารถจมนําได้ ในนําทีมีระดับนําเพียง - นิว เนืองจากเด็กเล็ก
มักไม่มคี วามกลัว หรือไม่เข้าใจอันตรายทีอาจจะเกิดขึนได้จากแหล่งนํา การจมนําสามารถสรุปได้ ปัจจัยทีสําคัญ คือ
) ปั จจัยด้านบุคคล คือ ตัวเด็กเอง ความเสียงของเด็กขึนอยูก่ บั สภาพร่างกาย พัฒนาการ พฤติกรรม และ
โรคประจําตัวของเด็กแต่ละคน เช่น เด็กอายุตงแต่
ั
เดือนขึนไปทีเริมคืบคลานได้เร็วจะเริมมีความเสียงต่อการจมนํา
จากแหล่งนําในบ้ านหรือรอบๆ บ้ าน เด็กอายุ ปี จะเริมเดินได้ แต่การทรงตัวมักไม่ดี เนืองจากมวลสารของศีรษะ
ยังมีสดั ส่วนสูง จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง จึงทําให้ ล้มในท่าที ศีรษะทิ มลงได้ ง่ายและไม่สามารถช่วยเหลื อตัวเองได้
ดังนันจึงสามารถจมนําในถังนํา อ่างนํา สระว่ายนําตืนๆ ได้
2) ปั จจั ยด้ านสิ งแวดล้ อม แบ่งออกเป็ นสิงแวดล้ อมด้ านกายภาพและสิงแวดล้ อมทางสังคม ซึง
ั
งนํา
สิ งแวดล้ อมทางกายภาพ เช่น การมีแหล่งนําใกล้ตวั เด็กซึงทําให้ เด็กสามารถเข้ าถึงได้งา่ ย การไม่มรี วรอบแหล่
เพือแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งนําและสิงแวดล้อมทางสังคม เช่น ในครอบครัวทีพ่อแม่ต้องทํางาน หรือต้องคดีตา่ งๆ
ทําให้ เด็กขาดผู้ดแู ลหลัก ระบบเครือญาติหรือครอบครัวใหญ่มคี วามอ่อนแอไม่สามารถทดแทนได้ ชุมชนไม่มรี ะบบ
สวัสดิการชุมชนทีจะทดแทนการดูแลของพ่อแม่เด็ก / ผู้ดแู ล / ชุมชนไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นความเสียงต่อเด็ก ผู้ชว่ ยเหลือ
ใกล้ เคียงไม่มคี วามรู้ในการกู้ชพี / ปฐมพยาบาลผิดวิธี สถานบริการทางการแพทย์ใกล้ชมุ ชนไม่มคี วามพร้ อมในการ
ช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน
การดําเนินงานป้องกันการจมนําของเด็กให้ เกิดประสิทธิผลเช่นเดียวกับประเทศทีพัฒนาแล้ ว จําเป็ นต้ อง
ดําเนินการให้ ครอบคลุมในทุกมาตรการ ได้ แก่ มาตรการด้ านวิศวกรรม (การกําจัดแหล่งนําเสียง) มาตรการ
ด้านสิงแวดล้ อม (การสร้ างรัวล้ อมรอบแหล่งนํา การติดป้ายคําเตือน การหาวัสดุปิดหรื อคลุมบ่อนํา) มาตรการ
ด้ านกฎหมาย / กฎระเบียบ (กําหนดให้ สร้ างรัวล้ อมรอบแหล่งนําเสียง กําหนดให้ สวมเสือชูชพี ทุกครังทีเดินทาง
ทางนํา ห้ามดืมสุราก่อนลงเล่นนํา การติดฉลากคําเตือนบนภาชนะใส่นํา) มาตรการด้านการให้ความรู้ (การสอนว่ายนํา
เพือเอาชีวติ รอดให้เด็ก การสอนให้ผ้ปู กครอง / ผู้ดแู ลเด็กดูแลเด็กอย่างใกล้ชดิ การสอนให้ทกุ คนรู้จกั วิธกี ารช่วยเหลือ
และการช่วยฟื นคืนชีพเบืองต้น)
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ส◌ํนัากโรคไม่ติดต่อซึงเป็ นหน่วยงานทีมีบทบาทในการดําเนินงานเพือป้องกันการบาดเจ็บได้ เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหาดังกล่าว และได้พยายามผลักดันให้ มกี ารขับเคลือนการดําเนินงาน
ป้องกันการจมนําของเด็กในหลายมาตรการทีเกียวข้องในรูปของพหุภาคี เช่นเดียวกับในเรืองของอุบตั เิ หตุจราจร โดยเริม
ดําเนินการมาตังแต่ปลายปี พ.ศ.
เช่น การแต่งตังคณะกรรมการป้องกันการจมนําของเด็ก การพัฒนารูปแบบ
ป้องกันการจมนําของเด็กในพืนทีนําร่อง การจัดทําหลักสูตรว่ายนําเพือเอาชีวติ รอด (Survival Swimming Curriculum)
การให้คลินกิ สุขภาพเด็กดีของสถานบริการสาธารณสุข ให้ความรูก้ บั ผูป้ กครองทีพาลูกมารับวัคซีน และตรวจพัฒนาการ
อย่างไรก็ตามจากผลการดําเนินงานในช่วงทีผ่านมาพบว่า หน่วยงาน และเครือข่ายทีเกียวข้องยังไม่รบั รู้ปัญหาการจมนํา
เสียชีวติ ของเด็กและขาดความเข้าใจเกียวกับการดําเนินงานป้องกันการจมนําของเด็ก ดังนันเพือลดอัตราการเสียชีวติ
จากการจมนําของเด็กไทยให้ ได้ ตามเป้าหมายทีกําหนดจําเป็ นต้ องมีการดําเนินงานให้ ครอบคลุมในทุกมาตรการ
อย่างต่อเนืองและมุง่ เน้ นให้ หน่วยงานและเครื อข่ายเป้าหมายเป็ นผู้ขบั เคลือน และขยายผลให้ เกิดการดําเนินงาน
ป้องกันการจมนําของเด็กอย่างเป็ นรูปธรรม
ผลการดําเนินงานปี
1. การผลักดันเชิงนโยบายในการกําหนดให้วนั เสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็ น “วันรณรงค์ป้องกัน
เด็กจมนํา” โดย ปี
เป็ นปี แรกทีจัดงานวันรณรงค์ จัดขึนเมือวันที มีนาคม
ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ
มี Theme ของงานคือ “ร่วมสร้ างวัคซีนให้ เด็กไทย ปลอดภัย ไม่จมนํา” และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธาน
. การผลักดันเชิงนโยบายด้ านกฎหมาย / กฎระเบียบ / ข้ อบังคับ
การผลักดันให้ สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
เรือง ให้อา่ งอาบนําสําหรับเด็กเป็ นสินค้าทีควบคุมฉลาก (ดําเนินงานมาตังแต่ปี
และขณะนีอยูร่ ะหว่างดําเนินการ)
. การผลักดันให้เกิดการขยายผลการดําเนินงานการป้องกันเด็กจมนําในหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมภิ าค
3.1 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ทีเคยมีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมนําในปี ทผ่ี านมายังคงมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเนืองในปี นี คือ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที กรุงเทพฯ, สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ชลบุรี ,
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ราชบุรี, สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที นครราชสีมา และสํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที นครศรีธรรมราช
3.2 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตทีไม่เคยมีการดําเนินงานป้องกันเด็กจมนํา ให้ความสนใจและเข้าร่วม
ดําเนินงานป้องกันเด็กจมนําในปี นี คือ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที นครสวรรค์
3.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีสนใจและดําเนินงานป้องกันเด็กจมนําคือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรมั ย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
. หน่วยงานเอกชนทีสนใจและเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงานคือ
1) บริษทั เอ็ม เค เรสโตรองต์ จํากัด จัดทําแผ่นรองจาน MK สุกี และเผยแพร่ผา่ นทุกสาขาทัวประเทศ
2) บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน จํากัด จัดทํา Leaflet เพือเผยแพร่ผา่ นสาขา
3) บริ ษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อิ นเตอร์ เนชันแนล ประเทศไทย จํากัด (เจ้ าของแบรนด์ KFC)
จัดทําสือการสอนหัวข้ อ “การช่วยเหลือเด็กจมนํา” เพือใช้ ในการจัดกิจกรรม “KFC School Tour” แก่เด็กนักเรียน
ชันอนุบาลและประถมศึกษาทัวประเทศ จํานวน
แห่ง
4) บริษทั M39 จํากัด ผลิตภาพยนตร์โฆษณาฉายในโรงภาพยนตร์เพือประกอบการโปรโมทหนังเรือง “นํา”
. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้การป้องกันเด็กจมนํา
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. งานมติชนเฮลท์แคร์ดแู ลสุขภาพ เมือวันที 17 - 20 มิถนุ ายน 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ิ
4.2 การประชุมทําแผนนโยบายโลกทีเหมาะสมสําหรับเด็ก (World Fit for Children)
เมือวันที - มิถนุ ายน
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กรุงเทพมหานคร
4.3 กิจกรรมรณรงค์เด็กสุโขทัย ป้องกันภัยการจมนํา เมือวันที 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย
. การจัดทําสือต่างๆ เพือใช้ ในการสือสารประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือสถานการณ์การตกนํา จมนํา ของ
เด็กในประเทศไทย, Fact Sheet, คูม่ อื ประชาชนเรืองรูเ้ ท่ าทัน ป้องกันเด็กจมนํา, เอกสารเตือนภัยเรืองข้ อแนะนํา
เพือความปลอดภัยจากแหล่งนํา แบบ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ชุดนิทรรศการ Roll Up, Mascot “เด็กไทยปลอดภัย
ไม่จมนํา”
6. การประชุมและการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เป็ นผู้แทนในการประชุม Workshop
on Prevention of Childhood Drowning in South - East Asian Countries ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
เมือวันที - มีนาคม
เพือนําเสนอการดําเนินงานป้องกันเด็กจมนําของประเทศไทย และแลกเปลียน
องค์ความรู้เกียวกับงาน ข้ อมูลและมาตรการป้องกันเด็กจมนํา
ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
. การดําเนินการพัฒนางานป้องกันการจมนําในเด็ก เป็ นโครงการทีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเห็น
ความสําคัญ และสังการให้ เรืองป้องกันเด็กจมนําเป็ นนโยบาย แต่เกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองทําให้นโยบาย
ขาดความต่อเนืองในการสานต่อ จนไม่สามารถลงไปสูผ่ ้บู ริหารของหน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
. เนืองจากเป็ นเรืองใหม่ผ้บู ริหารของหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคยังไม่เห็นความสําคัญมากนัก ประกอบกับ
ไม่ได้ เป็ นตัวชีวัด ทําให้ ในระดับผู้ปฏิบตั งิ านไม่ได้ รบั การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ทังทีเรืองดังกล่าว
เป็ นปั ญหาในพืนที ซึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท้ องถินดําเนินการได้ คอ่ นข้ างลําบาก
เนืองจากไม่ได้ถกู กําหนดไว้ ในแผนงาน / โครงการ
. เนืองจากเป็ นเรืองใหม่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตซึงรับบทบาทเป็ นหน่วยงานวิชาการในส่วนภูมภิ าค
ในพืนทีเขตบางแห่งยังขาดประสบการณ์ในการดําเนินงาน ทําให้ การให้ ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานในระดับจังหวัด
ได้ไม่มากนัก
. เนืองจากงบประมาณทีมีจํากัด และมีหน่วยงานให้ความสนใจจํานวนมาก การกําหนดให้สํานักวิชาการ
ในส่วนกลางผลิตเฉพาะสือต้นแบบจึงมีข้อจํากัดในการเผยแพร่ในวงกว้ าง
ปั จจัยความสําเร็จ / ข้ อเสนอแนะ
. หน่วยงานเครือข่ายในส่วนภูมภิ าคให้ ความสนใจและเข้ามาดําเนินงานเพือป้องกันเด็กจมนํา โดยเฉพาะ
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต รวมทังหน่วยงานเครื อข่ายระดับจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่ง
ให้ ความสนใจเข้ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน
. หลายหน่วยงานให้ข้อเสนอว่า ควรตังเป็ นตัวชีวัดระดับกระทรวงเพือให้สามารถดําเนินการของบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานได้ เพราะผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่จะสนับสนุนงบประมาณ หากกําหนดเป็ นตัวชีวัด
3. หลายพืนทีเสนอว่า ควรเน้ นเรื องการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางสือโทรทัศน์และวิทยุ เพือให้ เข้ าถึงกลุม่
เป้าหมายได้มากทีสุด
. ควรจัดให้ มเี วทีการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ การดําเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคทีจะเป็ น
หน่วยงานหลักในการขับเคลือนการดําเนินงานดังกล่าวให้ มากขึน เพือให้ สามารถให้คําแนะนําและชีแนะแนวทาง
การดําเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม
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การสํารวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บในครังนี เป็ นการสํารวจครังที ซึงจะทําให้ เกิด
ความต่อเนื องของข้ อมูลพฤติกรรมเสี ยงโรคไม่ติดต่อที มีผลสื บเนื องจากปั ญหาโรคซึงเป็ นปั ญหาสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิงโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บ
รวมทังสามารถนําข้ อมูลไปใช้ ในการบอกและเปรี ยบเทียบสถานการณ์ แนวโน้ ม การติดตามความก้ าวหน้ าของ
การดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทําแผนงาน / โครงการ เพือการป้องกันควบคุมพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและ
การบาดเจ็บ ทีเป็ นปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในระดับจังหวัด ภูมภิ าค เขตสาธารณสุข และประเทศการสํารวจนี
มีวตั ถุประสงค์เพือจัดหาข้ อมูลสถานะสุขภาพ คุณภาพระบบบริ การ และปั จจัยพฤติกรรมเสี ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บของประชากรไทย และเพือจัดทําระบบและมาตรฐานของข้ อมูลทีแสดงสถานะสุขภาพ คุณภาพ
ระบบบริ การและปัจจัยเสียงพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีเป็ นปัญหาสาธารณสุขของประชากรไทย
ซึงการดําเนินงานเป็ นความร่วมมือระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค ในการสนับสนุน
งบประมาณเพือการสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากรไทย อายุ - ปี การสํารวจฯ สามารถดําเนินการได้
ทัง จังหวัด (รวมกรุ งเทพมหานครฯ)
การเตรี ยมการสํารวจฯ ได้ เริ มดําเนินการปลายปี
ต่อเนื องถึงต้ นปี
ทังในเรืองของการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ เพือจัดทําข้อคําถามสําหรับ
การสํารวจในปี
การทดสอบและจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ การจัดทําแผนการสุม่ และการอบรมบุคลากรในพืนที
เพือความถูกต้องในการสํารวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
จะเห็นได้วา่ การดําเนินงานในระยะแรกเป็ นไปตามแผนทีกําหนดไว้ แต่หลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองเริม
เกิดขึนในเดือนกุมภาพันธ์
พบว่า แผนการสุม่ ของทัง จังหวัด ซึงต้องอาศัยฐานข้ อมูลจากทะเบียนราษฎร์
ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปลียนผู้รบั ผิดชอบ ทําให้ เกิดความล่าช้ าในการส่งรายชือสุม่ ไปยัง
จังหวัด จากเดิมซึงคาดว่าจะเก็บข้ อมูลได้ ในเดือนเมษายน – กรกฎาคม
จึงต้ องเลื อนมาเก็ บข้ อมูลใน
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ซึงศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อดําเนินการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว
โดยรายงานผู้บงั คับบัญชาระดับสํานักโรคไม่ตดิ ต่อและระดับกรมควบคุมโรค เพือประสานชีแจงให้ ผ้เู กียวข้ องทังใน
ระดับสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ ทราบถึงความล่าช้ าในการเก็บข้ อมูล
และการแก้ ไขปัญหา โดยผ่านทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กโทรนิก และทาง www.thaibrfss.com และได้ออกนิเทศ
ติดตามภาคสนาม เพือควบคุมคุณภาพภาคสนามและรับฟั งปั ญหาเพือนํามาปรับปรุงแก้ ไขสําหรับการสํารวจฯ
ในครังต่อไป

☺

☺

☺

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “แผนทีความรู้ (Knowledge Mapping) กับการจัดการข้ อมูล
และองค์ความรู้โรคไม่ตดิ ต่อ เพือเชือมโยงข้ อมูลและองค์ความรู้ระหว่างเครื อข่ายเพือสนับสนุนชุมชน บุคคล
และระบบบริการลดเสียง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้ างพืนฐานในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้ อมูลโรคไม่ตดิ ต่อ (Management Information System) และสามารถใช้ แผนทีความรู้ซงหมายถึ
ึ
ง
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แผนผังทีระบุวา่ ความรู้ในองค์กร มีโครงสร้ างอย่างไร ประกอบด้วยความรู้อะไรบ้าง ความรู้นนอยู
ั ท่ ใด
ี และใครเป็ นผูท้ มีี
ความรู้ในด้านนันบ้างมาเป็ นเครืองมือในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจาก
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต และบุคลากรจากอําเภอป่ าติว จังหวัดยโสธร ซึงเป็ นพืนที
ดําเนินงานชุมชนต้นแบบด้านการจัดการความรู้แบบบูรณาการ มุง่ สูช่ มุ ชนลดเสียง ลดโรค โดยรูปแบบของการประชุม
มุง่ เน้ นให้ เกิด “กระบวนการเรียนรู้ ” ควบคูไ่ ปกับ “การฝึ กปฏิบตั ”ิ เพือให้ ผ้เู ข้ าประชุมได้ ร่วมกันระบุ สกัด และสร้ าง
แผนผังแหล่งขององค์ความรู้ด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง โดยตลอดทังกระบวนการในการประชุมในครังนีเน้ นการมีสว่ นร่วม
ของผู้เข้ าประชุม เพือเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้ วย ซึงวิทยากรได้ นําเครืองมือ / เทคนิค / วิธีการหลักๆ
มาประยุกต์ใช้ ในช่วงกิจกรรมต่างๆ เพือนําไปสู่ การสร้ างแผนทีความรู้ ด งั นี
1. Before Action Review (BAR) เป็ นการแนะนําตัวและสํารวจทุนเดิม
2. การสร้ างแผนทีความรู้ (Knowledge Mapping)
- การใช้ แผนทีความคิด (Mind Map) ความรู้ทจํี าเป็ นสําหรับการทํางานลดเสียง ลดโรค
- เรืองเล่าความสําเร็จ (Success Story Telling : SST) ของการใช้ แผนทีความรูก้ รณี
อําเภอป่ าติว จังหวัดยโสธร
3. After Action Review (AAR) เป็ นการทบทวนกิจกรรมของการประชุม
ซึงในแต่ละกิจกรรมวิทยากรได้ ใช้ กิจกรรมอืนทีไม่ได้ บง่ บอกโดยตรงว่ามีวตั ถุประสงค์ใด เฉพาะเพือให้
ผู้เข้ าประชุมได้ ร่วมกันคิดอย่างอิสระ โดยไม่ต้องกังวลว่ากิจกรรมทีกําลังทําอยูน่ นจะไม่
ั
ตอบคําถาม ซึงทําให้ การ
ระดมความคิด (Brain Storm) มีประสิทธิภาพมากขึน และในแต่ละช่วงกิจกรรมมีการสอดแทรกการละเล่นเกมต่างๆ
เพือสร้ างความสัมพันธ์ ความเข้ าใจ เป็ นการฝึ กเรืองความตืนตัวและเตรียมความพร้ อมให้ กบั ผู้เข้ าประชุม

☺
เพือเป็ นการสร้ างกระแสตืนตัวต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และส่งเสริมให้ประชาชน หรือกลุม่ เสียงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด รับรู้ปัจจัยเสียง เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายและปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ทันการณ์ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์สอสารป
ื
้ องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนี
. จัดงานรณรงค์วนั หัวใจโลกในวันที กันยายน
ณ กรมควบคุมโรค โดยจัดนิทรรศการให้ ความรู้
เสวนาวิชาการในการป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และให้บริการตรวจคัดกรองความเสียงโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด พร้ อมให้คําแนะนําการปรับเปลียนลดพฤติกรรมตามความเสียงในแต่ละรายบุคคล
และมีบธู ให้คําปรึกษาเฉพาะเรือง ได้แก่ เรืองอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ์ บุหรี และสุรา โดยได้ร◌ับความร
่ วมมือ
จากข้ าราชการและเจ้ าหน้ าทีของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ร่วมกับหน่วยงานเครื อข่าย ได้ แก่ สํานักโภชนาการและ
กองออกกําลังกาย, กรมอนามัย ,สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต , สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์,
สถาบันบําราศนราดูร, สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ และสํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค ในการรณรงค์ได้ ใช้ แบบทดสอบความรู้ เรื องโรคหัวใจและหลอดเลื อด มี ผ้ ู เข้ าร่ วมกิ จกรรม
ทําแบบทดสอบ จํานวน
คน (แบบสอบถามความรู้ เรืองโรคหัวใจและหลอดเลือด มีอยูใ่ นภาคผนวก)
. ได้สอสารคดี
ื
ในการรณรงค์เพือป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการสัมภาษณ์ผ้บู ริหาร ท่าน
ได้แก่ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ) อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์มานิต
ธีระตันติกานนท์) และผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ (ดร.นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์ ปานเกตุ) เผยแพร่ให้ สคร. เขต,
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัด เพือใช้ ในการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด
ในส่วนภูมภิ าค
. ได้ สอต้
ื นแบบชุดนิทรรศการโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ชุด ( ชุด ประกอบด้ วย แผ่น) ลงเผยแพร่ในเวปไซด์
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ (www.thaincd.com)
4. ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงผ่านสือตามช่องทางต่างๆ ทังทางโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เวปไซด์สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
. ได้ สอต้
ื นแบบ ดังนี แผ่นพับ เรือง โปสเตอร์ความรู้การป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด เรือง
โดยจัดสรรให้ หน่วยงานสาธารณสุข (สคร. เขต, สสจ. จังหวัด. และกทม.) เพือใช้ ในการรณรงค์สร้ างกระแส
ป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และลงเผยแพร่ในเวปไซด์สาํ นักโรคไม่ตดิ ต่อ
6. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์เขียนประเด็นวันรณรงค์โรคหัวใจโลกแก่ สคร. เขต เพือประสาน
หน่วยงานในพืนทีรับผิดชอบร่วมรณรงค์สร้ างกระแส ให้ประชาชนปฏิบตั ติ นป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง และ
เผยแพร่ทางเวปไซด์ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ปั จจัยสนับสนุนทีทําให้การดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จ
. ความเข้ มแข็งของทีมงานและความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าทีของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
2. ความร่วมมือของเครื อข่ายกรมควบคุมโรค (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครืองดืมแอลกอฮอล์ สถาบันบําราศนราดูร) กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกายเพือสุขภาพ)
กรมสุขภาพจิต (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต) และกรมการแพทย์ (สถาบันโรคทรวงอก)

☺

☺

☺

☺

โรคไม่ตดิ ต่อเรื อรังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขและมีความสําคัญต่อการป่ วย พิการ และตาย ก่อนวัยอันควร
จํานวนมากไม่วา่ จะจาก โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึงโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ี นโรคเท่านัน แต่ยงั ส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการพัฒนา
เหล่านีไม่ได้ มผี ลกระทบเฉพาะบุคคลผู้ทเป็
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่ถ้ามี การป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวได้ จะลดการสูญเสี ยรายได้
ผลผลิต ร้อยละ - จากการสูญเสียทังหมด โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยองค์การอนามัยโลก
ได้ ระบุวา่ ในปี
ทัวโลกมีผ้ เู สียชีวติ จากโรคเรื อรัง
ล้ านคน ซึงมีคา่ ประมาณ เท่าของผู้ทเสี
ี ยชีวติ จาก
โรคติดเชือทังหมด ทังนีองค์การอนามัยโลกยังได้ คาดการณ์วา่ การเสียชีวติ จากโรคติดเชือ การเสียชีวติ ของทารก
ก่อนคลอดหรือแรกเกิด (perinatal conditions) และจากการบกพร่องทางโภชนาการ (nutritional deficiencies)
จะลดลงร้ อยละ ในอีก ปี ข้างหน้ า ส่วนการเสียชีวติ จากโรคเรือรังจะมีแนวโน้ มเพิมขึน ร้ อยละ ในปี
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยเสียงหนึงปัจจัยหรือร่วมกันมากกว่าหนึงปัจจัยจากการใช้ วถิ ชี วี ติ
ทีไม่เหมาะสม ได้แก่ บริโภคอาหารทีไม่ถกู ต้ อง กินผักผลไม้ น้อย ขาดการออกกําลังกาย สูบบุหรี ดืมเหล้ า และ
ความเครียด สําหรับโครงการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียง เพือป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรังใช้กลยุทธ
การสือสารความเสียง และกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ซึงได้ ผา่ นการดําเนินโครงการในปี
และ
จนได้ต้นแบบการสือสารความเสียงเพือป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรัง ซึงคาดว่าต้นแบบการสือสารความเสียง
ต่อโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังนี น่าจะเป็ นเครืองมือหนึงทีจะช่วยให้ เจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขใช้เป็ นแนวทางดําเนินงานร่วมกับ
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ประชาชนในชุมชน ให้ ชมุ ชนเกิดความตระหนัก ทราบความเสียงของชุมชน ปรับพฤติกรรมของตนเองรวมถึง
สิงแวดล้ อมในชุมชนได้ ตรงปั ญหาของชุมชนนันอย่างแท้ จริง และเนืองจากชุมชนมีสว่ นร่วมในการลดความเสียง
ฉะนันผลของการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังของชุมชนน่าทีจะเกิดความยังยืนในอนาคต
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อดําเนินการทบทวนวรรณกรรม สังเคราะห์ วิเคราะห์และเขียนรายงานการศึกษาการพัฒนา
ต้นแบบการสือสารความเสียงเพือป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง และนําออกเผยแพร่ทางเว็บไซด์สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ตลอดจนดําเนินการบูรณาการการเผยแพร่ การศึกษา การพัฒนาต้ นแบบการสื อสารความเสี ยงเพื อป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังทังภายในและภายนอกหน่วยงาน เพือให้พนที
ื อืนเห็นความสําคัญและนําไปเป็ นต้นแบบ
และขยายผล
การเผยแพร่การศึกษา การพัฒนาต้ นแบบการสือสารความเสียงในการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน
มีการดําเนินการ ดังนี
- จัดส่งหนังสือการศึกษาการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียงในการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานให้กบั
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรค แห่ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัด
และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
- เผยแพร่ผลการศึกษาการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียงเพือป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวานในเวปไซด์
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
- จัดแสดงโปสเตอร์และจัดบูธนิทรรศการ เรืองการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียงเพือป้องกัน ควบคุม
โรคเบาหวานในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจําปี
ของกรมควบคุมโรค ในระหว่าง
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
วันที - มีนาคม
- เผยแพร่ บทความการศึกษาการพัฒนาต้ นแบบฯ ในวารสารควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค ปี ที
ฉบับที ตุลาคม - ธันวาคม
สรุปผลการสอบถามการใช้ประโยชน์จากหนังสือ การศึกษาการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียง ในการ
ป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ของเจ้ าหน้ าทีผู้รบั ผิดชอบงานโรคไม่ตดิ ต่อของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ที 1. ร้ อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ ประโยชน์ จากหนังสือ
เจ้ าหน้ าทีผู้รบั ผิดชอบงานโรคไม่ตดิ ต่อของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจใน
ระดับมาก ต่อการใช้ประโยชน์จากหนังสือการศึกษาการพัฒนาต้นแบบการสือสารความเสียง ในการป้องกัน ควบคุม
โรคเบาหวาน โดยทังหมดมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านเนือหาอ่านเข้าใจง่าย และส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมาก
ในประเด็นทีว่าช่วยจุดประกายในการดําเนินงาน รูปแบบขนาดตัวอักษรน่าสนใจ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
และภาคผนวกช่วยให้ มองเห็นเป็ นรูปธรรมชัดเจนขึน
. แนวคิดหรือโครงการทีจะนําการศึกษานีไปขยายผล
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที , และ มีแนวคิดหรื อโครงการทีจะนําการศึกษานีไปขยายผล
โดยร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืนทีทีรับผิดชอบ
. ข้ อเสนอแนะ
- ควรทําเป็ น Mobil คือ เอากลุม่ ทีนําร่องนีไปขยายเป็ นตัวอย่างต่อไป
- คูม่ อื อาหารท้ องถินเพือการควบคุมโรคน่าจะทําให้ครบทุกภาค
- รายละเอียดเนือหาในหน้ าทีมีภาพเป็ นพืนหลังในส่วนทีเป็ นภาพส่วนมืดๆ ทําให้ มองเห็น ตัวหนังสือ
ไม่ชดั เจน ดังนันจึงน่าจะเป็ นสีพืนๆ ทีใช้ วิธีไล่ตามเฉดสี นอกนันอย่างอืนดีหมด
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ปั จจัยสนับสนุนทีทําให้การดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จ
. ความเข้ มแข็งของทีมงานผู้รบั ผิดชอบโครงการฯ
2. การประสานงานและความร่วมมือจากเครือข่าย ได้แก่ สํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค เจ้ าหน้ าที
ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ที จ.อุบลราชธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สถานีอนามัยเหมืองบ่า
เทศบาลตําบลคําอาฮวน แกนนําหมูบ่ ้ านพรานอ้ น หมู่ และ หมู่ และประชาชน

☺

☺

☺

เพือเป็ นการสร้ างกระแสการตืนตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หัวใจ หลอดเลือด) และส่งเสริมให้ ประชาชนหรื อกลุม่ เสียงโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรังรับรู้ปัจจัยเสียง เกิดความตระหนัก
ถึงภัยอันตราย และปรับพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันการณ์ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้ดําเนินการรณรงค์
สร้ างกระแสการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด) ดังนี
. จัดงานรณรงค์ความดันโลหิตสูง ในวันที พฤษภาคม
ณ กรมควบคุมโรค ได้สอสารคดี
ื
ในการ
รณรงค์เพือป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร ท่าน ได้ แก่ รัฐมนตรี ชว่ ยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ) อธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์) รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค (นายแพทย์ประพนธ์ ตังศรีเกียรติกลุ ) และผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ (ดร.นายแพทย์ภานุวฒ
ั น์
ปานเกตุ) เผยแพร่ ทางโทรทัศน์ และ สําเนาให้ สคร แห่ง ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ควบคุม
โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ แบบสอบถามประเมินความรู้ เรืองโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง มีผ้ ตู อบแบบสอบถาม จํานวน
ทังสิน
คน (แบบสอบถามประเมินความรูเ้ รือง โรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง มีอยูใ่ นภาคผนวก)
. จัดทําสือต้นแบบชุดนิทรรศการโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ชุด ( ชุด ประกอบด้วย แผ่น) ลงเผยแพร่ในเวปไซด์
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
. ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ผ่านทางสือช่องทางต่างๆ ทังทางโทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ และเวปไซด์สาํ นักโรคไม่ตดิ ต่อ
. จัดทําสือต้ นแบบ ดังนี แผ่นพับ เรือง โปสเตอร์ชดุ นิทรรศการโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ชุด ( ชุด ประกอบ
ด้ วย แผ่น) โดยจัดสรรให้ หน่วยงานสาธารณสุข (สคร. เขต, สสจ. จังหวัด. และ กทม.) เพือใช้ ในการ
รณรงค์สร้ างกระแสป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด) ตามปี ปฏิทนิ
และลงเผยแพร่ในเวปไซด์สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ และคูม่ อื เมนูอาหารอีสานและพลังงาน เ รือง โดยจัดสรรให้หน่วยงาน
สาธารณสุข (สคร.ที , และ ) เพือใช้ ในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง และลงเผยแพร่ในเวปไซด์
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
5. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เขียนประเด็นวันรณรงค์โรคไม่ตดิ ต่อเรือรังตามปี ปฏิทนิ ของกรมควบคุมโรค
ได้ แก่ รณรงค์วนั อัมพาตโลก รณรงค์วนั เบาหวานโลก รณรงค์วนั ความดันโลหิตสูงโลก และรณรงค์วนั หัวใจโลก
แก่ สคร. เขต เพือประสานหน่วยงานในพืนทีทีรับผิดชอบร่วมรณรงค์สร้ างกระแสให้ ประชาชนปฏิบตั ติ นป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังและ เผยแพร่ทางเวปไซด์ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
. ร◌่วมรณรงค์และบูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังกับหน่วยงานทีเกียวข้ องทังในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น ตรวจบทและสารคดีทางโทรทัศน์ เขียนบทสารคดีลงในนิตยสารหมอชาวบ้ าน
นิตยสารสยามรั ฐสัปดาห์ วิจารณ์ นิตยสาร life and home นิตยสารประชาชาติธุ รกิจ นิตยสารมติชน
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จุลสารกรมควบคุมโรค ประสานให้ เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
A.M.837KHz เขียนบทความข่าวกรอง ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานเครือข่าย ได้ แก่ นิทรรศการงานแถลงข่าว
โครงการสนองนําพระราชหฤทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน และร่ วมบูรณาการจัดกิจกรรม “รวมพล
คนรักสุขภาพ ทําความดีเข้ าพรรษา” เป็ นต้ น
ปั จจัยสนับสนุนทีทําให้การดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จ
. ความเข้ มแข็งของทีมงานและความร่วมมือจากเจ้ าหน้ าทีของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
2. ความร่วมมือของเครื อข่ายกรมควบคุมโรค (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื องดืมแอลกอฮอล์ สถาบันบําราศนราดูร ), กรมอนามัย (สํานักโภชนาการ กองออกกําลังกายเพื อ
สุขภาพ) กรมสุขภาพจิต (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต) และกรมการแพทย์ (สถาบันโรคทรวงอก)

☺
เนืองในวโรกาสอันเป็ นมหามงคล ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ พรรษา
ในวันที ธันวาคม พ.ศ.
เพือเป็ นการเทิดพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ทา่ น
ทีทรงห่วงใยในสุขภาพของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด สํานักโรคไม่ติดต่อ และสํานักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ จดั ทําโครงการรณรงค์คดั กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สนอง
นําพระทัยในหลวง ห่วงใยสุขภาพประชาชน ภายใต้โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พรรษา ธันวาคม
ขึน
การดําเนินงานคัดกรองโรคเรือรังโดยการตรวจสุขภาพเชิงรุก ในประชาชนทัวไป โดยเฉพาะอย่างยิงประชาชน
ทีมีอายุ ปี ขนไป
ึ ให้ได้รบั การตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตและเบาหวานไม่น้อยกว่า ร้ อยละ เพือจําแนก
เป็ นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสียง กลุม่ ป่ วย และ กลุม่ ป่ วยทีมีภาวะแทรกซ้ อน เพือให้ ประชาชนได้รบั ทราบภาวะสุขภาพและ
ปั จจัยเสียงของตนเอง ส่งผลถึงการตัดสินใจปฏิบตั กิ ารลดเสียงทีเหมาะสมและต่อเนือง
ระยะเวลาดําเนินการรณรงค์ฯ ในระหว่างวันที – 13 ธันวาคม
ณ ถนนราชดําเนินกลาง
กรุงเทพมหานคร
ผลการดําเนินงาน พบว่า
1. ประชาชนให้ ความสนใจเข้ ารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงจํานวน , คน
แบ่งเป็ นประชาชนทีมีอายุน้อยกว่า ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และมีอายุตงแต่
ั
ปี ขึนไป
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
. ผลการคัดกรองโรคเบาหวานในกลุม่ ประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขนไป
ึ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. ของผู้รบั บริการทีมีอายุ ปี ขนไป
ึ ( คน) โดยได้ จําแนกเป็ นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสียงสูง กลุม่ ป่ วยทีมี /
ไม่มภี าวะแทรกซ้อน และกลุม่ สงสัยว่าจะเป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่ พบมีประชาชนทีคัดกรองจัดอยูใ่ นกลุม่ เสียงสูงต่อการเกิด
โรคเบาหวานมากทีสุดจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ รองลงมาคือกลุม่ ปกติ ร้ อยละ กลุม่ ป่ วย (รายเก่า)
ร้ อยละ ตามด้วย กลุม่ สงสัยว่าจะเป็ นผู้ป่วยรายใหม่ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ สําหรับผู้ป่วยเบาหวานที
คัดกรองพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าหนึงอวัยวะมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ รองลงมาเป็ นทีตา และเท้า ร้ อยละ
และ ตามลําดับ
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. ผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ ประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขนไป
ึ จํานวน คน คิดเป็ น
ร้ อยละ ของผู้รบั บริการทีมีอายุ ปี ขนไป
ึ
( คน) โดยได้ จําแนกเป็ นกลุม่ ปกติ กลุม่ เสียงสูง กลุม่ ป่ วยทีมี/
ไม่มภี าวะแทรกซ้ อน และกลุม่ สงสัยว่าจะเป็ นผู้ป่วยรายใหม่ พบมีประชาชนทีคัดกรองจัดอยูใ่ นกลุม่ ปกติ และ
กลุม่ เสียงสูงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ใกล้ เคียงกัน จํานวน
คน และ คน คิดเป็ นร้ อยละ
และ ตามลําดับ รองลงมาคือ กลุม่ ป่ วย (รายเก่า) และ กลุม่ สงสัยว่าจะเป็ นผู้ป่วยรายใหม่ จํานวน
และ
คน คิดเป็ นร้ อยละ และ ตามลําดับ กลุม่ ป่ วยทีมีภาวะแทรกซ้ อน พบว่า มีมากกว่าหนึงอวัยวะมากทีสุด
คิดเป็ นร้ อยละ
รองลงมามีภาวะแทรกซ้ อนทีตา หัวใจ และสมอง ร้ อยละ , และ ตามลําดับ
(ไม่ระบุอวัยวะทีเกิดภาวะแทรกซ้ อน ร้ อยละ )
. การประเมินผลด้านความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม มีผ้ตู อบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจจํานวน
, คน คิดเป็ นร้ อยละ โดยพบว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นลูกจ้าง / พนักงานของรัฐ ร้ อยละ รองลงมา
คือ รับจ้ างทัวไปและผู้ประกอบการธุรกิจ ร้ อยละ และ ตามลําดับ
ผลประเมินความพึงพอใจเกียวกับการเข้ าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ แบ่งเป็ นความพึงพอใจ ต่อสือนิทรรศการ
และความพึงพอใจในการให้ บริการตรวจคัดกรอง
. ความพึงพอใจต่อสือนิทรรศการ พบว่า ผู้ทเข้ี าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้านเนือหามีประโยชน์อยูใ่ น
ระดับมากถึงมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมา คือ ด้านรูปแบบของสือ / นิทรรศการ และด้ านความสามารถ
ในการนําไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพได้ ร้ อยละ และ ตามลําดับ
. ความพึงพอใจในการให้บริการตรวจคัดกรอง พบว่า ผูท้ เข้ี าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจด้านความชัดเจน
ในการอธิบายและชีแจงข้ อมูลในการดูแลสุขภาพอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีสุด คิดเป็ นร้ อยละ รองลงมา คือด้าน
การได้ รบั ข้ อมูลทีตรงกับความต้ องการ และด้ านความสะดวกรวดเร็ว คิดเป็ นร้ อยละ และ . ตามลําดับ
สําหรับการรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในครังนี ได้สอบถามถึงการรับรู้ความเสียง
ของผู้ทได้
ี รับการตรวจคัดกรองทุกราย พบว่า ทุกรายทราบความเสียงของตนต่อโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง
(ร้ อยละ ) และส่วนใหญ่ (ร้ อยละ . ) คิดว่าจะนําความรู้ทได้
ี รบั คําแนะนําไปประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลียน
พฤติกรรมสุขภาพให้ เหมาะสมกับตนเองต่อไป
ข้อเสนอแนะอืนๆ
- ประชาชนทีเข้ ารับบริการมีความชืนชมและขอขอบพระคุณต่อเจ้ าหน้ าทีทีให้ บริการ
- เห็นว่าเป็ นกิจกรรมทีดี มีประโยชน์ อยากให้ มกี ารจัดกิจกรรมแบบนีบ่อยๆ
- น่าจะมีการจัดบริการเชิงรุกโดยเข้ าไปจัดในชุมชนด้วย
- สถานทีให้ บริ การค่อนข้ างคับแคบ และบุคลากรทีให้ คําแนะนํามีน้อย หากมีการจัดครังต่อไปควรมี
การปรับปรุงในเรืองดังกล่าว
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรเน้ นให้
1. สร้ างความตระหนัก และการสือสารสาธารณะให้ เข้ าถึงประชาชนทุกกลุม่ โดยผ่านทางผู้นําชุมชน
ผู้นาํ ทางการเมืองและผู้นําทางธรรมชาติทชาวบ้
ี
านให้ ความเคารพ เลือมใสและศรัทธา
2.ส่งเสริ มให้ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ สอดคล้ องกับวิถีชวี ติ ของประชาชนโดยรวม
(a way of life)
3. ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีการใช้ ทกั ษะชีวติ (skill of life) ทีเหมาะสม ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพเพือ
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง หรื อในรายทีเป็ นโรคแล้ วสามารถดูแลและจัดการตนเองได้ อย่างเหมาะสม
โดยการใช้ หลัก อ. ส. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ์ ไม่สบู บุหรี และลดดืมสุรา)
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กรมควบคุมโรคและองค์กรทีเกียวข้ องต่างๆ มีความตระหนักถึงภาระโรคและค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึนกับทุกฝ่ าย
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ได้มคี วามพยายามในการเพิมทังความครอบคลุม
และคุณภาพการบริ การในขันตอนต่างๆ ทังในส่วนของการสนับสนุนด้ านนโยบาย องค์ความรู้ ทรัพยากรจาก
หลายภาคส่วน ซึงยังเป็ นลักษณะต่างคนต่างทํา แต่เนืองจากความซับซ้ อนของธรรมชาติโรคและการดูแล รวมทัง
การป้องกันควบคุมโรค ไม่สามารถใช้มาตรการใดมาตรการหนึงทีจะมีผลเพียงพอ จึงจําเป็ นต้องอาศัยมาตรการหลัก
หลายๆ มาตรการไปพร้ อมกัน ให้เชือมโยงและสอดคล้ องกันเป็ นทีมทุกขันตอน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
ทุกระดับ รวมทังระยะเวลาในการเพิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดูแลจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง การพัฒนาระบบ
การกํากับและประเมินผลเพือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนืองจึงเป็ นเครืองมือหนึงทีสําคัญอย่างยิงในการได้มาซึงข้อมูล
ป้อนกลับให้ เกิดการเชือมโยงการทํางานข้ างต้ น ให้ เกิดทิศทางการดําเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิงขึนจากทุกภาคส่วน
การดําเนินงานนีมีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนากระบวนการกํากับ ประเมินผลอย่างต่อเนืองในระดับประเทศ,
ศึกษาเครืองมือการกํากับและประเมินผลฯ ในการศึกษาสถานการณ์ในพืนที, ศึกษาข้อมูลในพืนทีด้านสถานการณ์
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ปั จจัยเสียง และปั จจัยกําหนดเพือนําข้ อมูลมาวิเคราะห์และ ประมวลผล และเพือศึกษา
และเสนอโครงสร้ างการกํากับและประเมินผลการเพิมคุณภาพการดําเนินการจัดการลดปัญหาโรคเรื อรัง
. สิงทีคาดว่ าจะได้รับจากการดําเนินงานโครงการฯ
คณะทํางานฯ คาดว่าเครืองมือ (แบบสัมภาษณ์) ทีปรับปรุงใหม่จะใช้ ได้งา่ ยมากขึน แต่พบว่า ข้ อคําถามกับ
score คําตอบบางข้ อยังไม่ไปด้วยกัน (กระโดด / กํากึง), การเรียงข้ อคําถามบางส่วนยังไม่ตอ่ เนือง ถามแล้ วสะดุด
เช่น การพัฒนาบุคลากร ถ้ าถามทีละโครงสร้ างตามเฟรมเดิมจะเกิดปัญหาทําให้ เกิดความสับสนได้ และข้ อคําถาม
บางข้ อยังยากต่อการสือสารให้ เป็ นภาษาทีเข้ าใจง่ายและเข้ าใจให้ ตรงกัน ยังขาดความลึกซึงของความหมายใน
ข้อคําถาม ซึงสาเหตุพบว่า เนืองมาจากภายหลังจากการสัมภาษณ์ในแต่ละวันแล้ว ยังไม่ได้มกี ารสรุปและพูดคุยถึง
ข้อคําถามในแต่ละข้ อ ทําให้ การสัมภาษณ์ในครังต่อไปผู้สมั ภาษณ์ ก็ยงั เข้ าใจคําถามไม่ชดั เจน ทําให้ผ้สู มั ภาษณ์
ได้ เรี ยนรู้และทราบว่าการเรี ยงข้ อคําถามใหม่จะทําให้ คาํ ถามลืนไหลไม่กระโดด ซึงผู้เกียวข้ องต้ องช่วยกันเรี ยง
ข้ อคําถามใหม่อีกครังให้ ดีขนกว่
ึ าเดิม
. กระบวนการทํางานและการประสานงานกับจังหวัด
คณะทํางานมีการประชุมเตรี ยมการและศึกษาสถานการณ์จงั หวัดก่อนลงพื นที ทําให้ ได้ เรี ยนรู้ และ
เตรียมความพร้ อมของทีมงาน มีการรวบรวมข้อมูลทีเป็ นตัวชีวัดสถานการณ์ของโรคไม่ตดิ ต่อทีชัดเจนในระดับจังหวัด
เช่น ข้ อมูลอัตราผู้ป่วยใน / นอก อัตราตาย ปั จจัยเสียงต่างๆ เป็ นต้ น นอกจากนันได้ ประสานให้ จงั หวัดจัดเตรียม
ข้อมูลสถานการณ์ แผนงาน/โครงการ สรุปผลการดําเนินงานต่างๆ และประสานให้นดั หมายกลุม่ เป้าหมายตามตาราง
เวลาดําเนินงานทีได้แจ้ งไว้ ลว่ งหน้ า ซึงได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากจังหวัด
. การวิเคราะห์และสรุปข้ อมูลในการลงพืนที
ในการดําเนินงานจริงปัญหาทีพบคือ การสรุปงานเสร็จล่าช้ากว่าทีกําหนดมาก ( . น.) ทําให้คณะทํางาน
เหนือยล้ า ทําให้ การจัดทําสไลด์นําเสนอและรายงานเบืองต้ นให้ กบั จังหวัดไม่สมบูรณ์ นอกจากนันผู้สมั ภาษณ์
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ยังมีเวลาน้ อยในการปรับเทคนิคการพูดคุย ในประเด็นสัมภาษณ์ของกลุม่ เป้าหมายทีผู้สมั ภาษณ์ได้ รบั มอบหมาย
ในแต่ละวัน ดังนันเพือแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึนคณะทํางานได้ มกี ารปรับเปลียนวิธีการ รูปแบบการสรุป และแนวทาง
การวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับพืนที ร่วมกันให้นําหนักของคําตอบแต่ละข้อของแต่ละคน (กลุมเป
่ ้ าหมาย) เพือให้เข้าใจตรงกัน
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาคําถามบางข้อหากไม่ได้เกียวข้องกับกลุม่ เป้าหมาย ก็ไม่สมั ภาษณ์ และ
เพือลดและแก้ ไขปั ญหาทีจะเกิดขึนจึงควรดําเนินการต่างๆ ดังนี
- ต้องปรับกระบวนการ ให้ เวลากระชับขึน เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเวลาทีกําหนดไว้
- ต้องจัดเรียงข้ อมูลในแต่ละประเด็น ( ประเด็นคําถาม) โดยจัดกลุม่ เป็ นจังหวัด อําเภอลักษณะเมือง และ
อําเภอลักษณะชนบท และในแต่ละกลุม่ จัดประเภทกลุม่ เป้าหมายเป็ นฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายท้องถิน ชุมชน และสาธารณสุข
- ต้องมีการปรับคําถามบางข้ อเพือให้ เกิดความเข้ าใจทีตรงกัน
- ควรต้ องทํา work flow ไว้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ถ้ าผู้รบั การสัมภาษณ์ไม่สามารถให้ ข้อมูลได้ ให้ ระบุวา่ ไม่มขี ้ อมูล ไม่ต้องนํามาวิเคราะห์
- แจ้งผู้สมั ภาษณ์ลว่ งหน้าว่าจะสัมภาษณ์ผ้ใู ด ใช้แบบสอบถามชุดใด เพือเป็ นการเตรียมเทคนิคการพูดคุย
ล่วงหน้ า
. การได้ เรียนรู้ความพร้ อมตามสถานการณ์ จริงในการจัดการตนเอง และการจัดการปั ญหาโรคเรื อรัง
ของจังหวัด
จากการสังเกตจะเห็นได้ วา่ จังหวัดปฏิบตั งิ านอย่างเต็มทีและปฏิบตั ติ ามนโยบาย แต่มขี ้ อจํากัดในเรือง
ขาดทีมงานในการประสานงาน ซึงอาจทําให้ผ้ รู บั ผิดชอบงานในพืนทีเกิดความท้ อ ขาดกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
เนืองจากภาระงานมาก และมีข้อมูลทีเชือมโยงกันหลากหลาย และอาจเป็ นเพราะการพัฒนากลยุทธ์ของพืนทีเอง
ขาดความเป็ นเจ้ าของปั ญหา ดังนันคณะทีมงานส่วนกลางจึงควรดําเนินการ ดังนี
- เพิมศักยภาพความสามารถและเชือมโยงการบริการในภาพรวม สร้ าง Frame การบริหารโครงการให้ชดั เจน
เพือให้เกิดความง่ายต่อการเชือมโยง
- เพิมคุณค่าในทีมงานส่วนกลางเพือให้ สามารถป้อนกลับเชิงวิชาการให้จงั หวัดทราบ
- เพิมคุณค่าการทํางานด้ านสาธารณสุข
5. ความคาดหวั งต่ อการนํา ผลที ได้ ของโครงการฯ มาประยุกต์ ใช้ ในการประเมิ นด้ านอื นๆ ของ
สํานักโรคไม่ ตดิ ต่อ
ในการดําเนินงานพบว่า การทํางานรูปคณะกรรมการระดับชุมชนยังไม่เป็ นรูปธรรมทีชัดเจน และได้ เห็น
ความยากของการปฏิบตั งิ าน / การประสานงาน ดังนันผู้ประสานงานหลักจึงต้ องมีการเสริมความสามารถของ
system manager และมองภาพรวมในทุกมิตอิ ย่างเป็ นระบบ และคณะทํางานเห็นว่า จากประเด็นข้ อคําถามฯ
จะทําให้ มองภาพรวมของชุมชนได้ ซึ งสามารถนําข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ ในงานชุมชนลดเสี ยง ลดโรค
(Community Based Intervention : CBI) ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้



 remove
this
 sline,
 at:
 http://www.software602.com/
!"#
Created with Print2PDF. To
buy a license





☺
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการนี
เป็ นโครงการต่อเนือง ปี มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาหลักสูตร National Capacity Strengthening Workshop
for Programme Managers on Integrated Prevention and Control of Non-communicable Diseases
ขององค์การอนามัยโลกให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย จํานวน หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการ สําหรับผู้บริหารจัดการทางด้ านสาธารณสุข และสําหรับ
ผู้บริ หารจัดการองค์กรเครือข่าย มีการแต่งตังคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรค
ผู้เชียวชาญจากสํานักงานองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทย อาจารย์ทปรึ
ี กษาจากมหาวิทยาลัย นักวิชาการ
สาธารณสุขจากสํานักโรคไม่ตดิ ต่อและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต รวมทังบุคลากรจากองค์กรเครือข่าย ได้แก่
สํานักงานเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยร่วมกันศึกษาหลักสูตรขององค์การอนามัยโลก และค้นคว้า
ข้ อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร เพือนํา (ร่าง) หลักสูตรฯ ทีได้พฒ
ั นาขึนไปทดลองใช้ โดยกิจกรรมตามโครงการฯ
มีดงั นี
กิจกรรมที จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือทดลองใช้ (ร่าง) หลักสูตรการดําเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการ จํานวน รุน่ ดังนี รุน่ ที สําหรับผู้บริหารจัดการด้านสาธารณสุข ( วัน) ได้แก่ นักวิชาการ
สาธารณสุข หรือผู้รบั ผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ รุน่ ที สําหรับผู้บริหารจัดการองค์กรเครือข่าย ( วัน)
ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการ รพศ./ รพท./ รพช. ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ (คปสอ.) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผูแ้ ทน
กิจกรรมที การประชุมคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ เพือสรุปผลการทดลองใช้ หลักสูตร
กิจกรรมที จัดจ้ างพิมพ์และเผยแพร่เอกสารหลักสูตร พร้ อมด้ วยแผ่นซีดี
ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตรฯ มีการประชุมสรุปผลการทดลองใช้ หลักสูตร และให้ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับเนือหาหลักสูตรและลดจํานวนหลักสูตรคงเหลือ หลักสูตร เนืองจากผู้บริหารจัดการองค์กรเครือข่ายมีภารกิจ
มากและไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม จึงควรปรับหลักสูตรผูบ้ ริหารจัดการองค์กรเครือข่ายเป็ นบทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
และมีการเปลียนชือหลักสูตรเป็ น "หลักสูตรการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่ออย่างบูรณาการ สําหรับ
คณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ ระดับจังหวัด" โดยเนือหาหลักสูตร ประกอบด้วย บทสรุปสําหรับ
ผู้บริ หาร และเนือหาสาระเพือการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ประกอบด้ วยสถานการณ์และธรรมชาติของโรคไม่ติดต่อ
การกําหนดนโยบายการนํากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ การบริหารจัดการทรัพยากร และการติดตามประเมินผล
การรวบรวมเนือหาและการเขียนหลักสูตรมีความยากและต้องใช้เวลามาก ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ พร้ อมทังข้ อมูลจากประสบการณ์ในการทํางานทังหมดของคณะผู้แต่ง
และคณะทีปรึกษา เนืองจากเป็ นเนือหาเชิงนโยบาย / ยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และการนํากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ
รวมทังเป็ นการบูรณาการความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อจากภาคส่วนต่างๆ ทังภาครัฐและภาคเอกชน
เพือให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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การประเม◌ินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้เข็มขัดนิรภัยของผูโ้ ดยสารรถโดยสารสาธารณะ
มีวตั ถุประสงค์ เพือประเมินความความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางของผูโ้ ดยสารรถโดยสารสาธารณะ
และศึกษาการใช้ เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ ประชากรที ใช้ ศึกษาในครั งนี เป็ นผู้โดยสาร
รถประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเดินทางไปต่างจังหวัด โดยใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทีติดตังเข็มขัดนิรภัย
ได้แก่ รถปรับอากาศ VIP 24 ทีนัง และรถปรับอากาศ VIP 32 ทีนัง ทีสถานีขนส่งสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
(สถานีขนส่งหมอชิต) และสถานีขนส่งสายใต้ จํานวน , คน คํานวณกลุม่ ตัวอย่างของเครซีและมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) โดยใช้ วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้จํานวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า
คน เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามตามสัดส่วนประเภทของรถโดยสารและสถานีขนส่ง ตัวแปรในการศึกษา
ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล, ประสบการณ์ในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ, ประสบการณ์ในการประสบอุบัติเหตุทางถนน,
การรับรูข้ า่ วสาร และความคิดเห็นเกียวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้เข็มขัดนิรภัย
ในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง ผลการศึกษา พบว่า
จากการศึกษาผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
คน แบ่งเป็ นผู้โดยสารสถานีขนส่ง
หมอชิต . % และสถานีขนส่งสายใต้ . % เป็ นเพศชาย . % และเป็ นเพศหญิง . % ส่วนใหญ่
มีอายุ - ปี ( . %) ประสบการณ์ในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ส่วนใหญ่เดินทาง
ทุกๆ เดือน ( . %) รองลงมาทุกเดือนและทุกปี เท่ากัน ( . %) มีผ้ โู ดยสารเคยประสบอุบตั เิ หตุบนถนน
. % มีผ้เู คยได้รบั รู้การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ . % ส่วนการรับรู้เรืองการติดตังเข็มขัดนิรภัย
ในรถโดยสารสาธารณะ พบว่า ผู้โดยสารทีทราบว่ามีการติดตังและผู้ระบุประเภทรถโดยสารทีติดตังเข็มขัดนิรภัย
ถูกต้ องเพียง . %
การใช้ เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู้โดยสาร พบว่า ผู้โดยสารเคยใช้ เข็มขัดนิรภัย . %
โดยส่วนใหญ่จะใช้เข็มขัดนิรภัยเป็ นบางครัง รองลงมาใช้เป็ นประจํา โดยมีลกั ษณะการคาดจะใช้ตลอดเวลาเดินทาง
รองลงมาใช้ เมือรู้สกึ ว่าพฤติกรรมของคนขับรถขับรถไม่ปลอดภัย ใช้ เฉพาะเวลารถวิงด้วยความเร็วสูง ใช้ เฉพาะเวลา
รถวิงขึนเขา - ลงเขา ทางคดเคียวและเมือมีพนักงานบนรถเตือนให้ ใช้ เข็มขัดนิรภัย ส่วนผู้โดยสารทีไม่เคยใช้
เข็มขัดนิรภัย . % ส่วนใหญ่มเี หตุผลทีไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเพราะรู้สกึ รํ าคาญ ไม่สะดวก อึดอัด ไม่เคยชิน รองลงมาคือ
ในรถโดยสารไม่มเี ข็มขัดนิรภัย เดินทางโดยรถโดยสารมีความปลอดภัยดีอยูแ่ ล้ว และไม่เชือว่าเข็มขัดนิรภัยป้องกัน
การบาดเจ็บได้
ความตระหนักต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบว่า โดยภาพรวม
ผู้โดยสารมีความตระหนักต่อความปลอดภัยอยู่ ในระดับมากทีสุด มีเพียงเรืองเดียวทีผู้โดยสารมีความตระหนักใน
ระดับน้ อย คือการคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะเดินทาง ทําให้ ร้ สู กึ รํ าคาญ ไม่สะดวก อึดอัด เพราะต้องนังเป็ นเวลานาน
ปั จจัยทีมีผลต่อความตระหนักในความปลอดภัยของผู้โดยสาร ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถีในการ
เดินทาง การเลือกประเภทของรถโดยสารฯ การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการเคยเกิดอุบตั เิ หตุ การเคยใช้
และไม่เคยใช้ เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ
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ข้ อเสนอแนะในเรืองอืนๆ ผู้โดยสารได้ให้ ข้อเสนอแนะเกียวกับความปลอดภัยของรถโดยสาร ในเรืองสภาพ
ของรถโดยสาร โดยอยากให้มกี ารปรับปรุงสภาพรถโดยสารและการให้บริการให้มคี วามปลอดภัยเนืองจากรถโดยสาร
ทีให้บริการบางคันมีสภาพเก่าและไม่ปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยมีสภาพชํารุดใช้งานไม่ได้ ควรมีตรวจสภาพรถให้พร้ อม
ก่อนทีรถจะออกให้บริการ นอกจากนียังให้ข้อเสนอแนะในเรืองพฤติกรรมของพนักงานขับรถ โดยอยากให้มมี าตรการ
ในการควบคุมความเร็ วของรถโดยสารเพือความปลอดภัย รถโดยสารไม่ควรวิงนอกเส้ นทาง จอดบ่อยๆ หรื อรับ
ผู้โดยสารตามทาง รวมถึงการบรรทุกคนเกินกําหนด การตรวจสมรรถภาพพนักงานขับรถให้มคี วามพร้อมก่อนทีรถจะออก
ให้ บริการประชาชน ส่วนในเรืองของการใช้ เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะ ผู้โดยสารแนะนําว่า ควรรณรงค์
อย่างจริงจังในการใช้ เข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสาร แต่ไม่ควรบังคับ ควรให้เป็ นไปตามความตระหนักของแต่ละบุคคล
ให้ ความรู้ ส ร้ างความตระหนักให้ ผ้โู ดยสารเห็นความสําคัญของเข็มขัดนิรภัย วิธีการใช้ ทถูี กต้ อง พนักงานต้ อนรับ
ทีให้บริการบนรถควรมีการเตือนให้ผ้โู ดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย และควรมีการแนะนําวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ในการโดยสาร
รถประจําทางก่อนออกเดินทาง หากมีเหตุฉกุ เฉินผู้โดยสารจะได้สามารถปฏิบตั ติ วั ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

☺

☺

☺

☺

การป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนตามนโยบายของรัฐ ภายใต้ โครงการหลักที (โครงการสร้ างเสริมมาตรการ
ลดปัจจัยเสียงและปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ เพือสร้ างสุขภาพดีวถิ ไี ทย) มีวตั ถุประสงค์เพือสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้ านการป้องกันการบาดเจ็บของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที - และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนเพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพด้ านการป้องกัน
การบาดเจ็บของประชาชน โดยมีการดําเนินงาน กิจกรรม ดังนี
1. ผลิตสื อต้ นแบบประเภทโปสเตอร์ เผยแพร่ เรื อง "เมาไม่ขบั " กลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ขบั ขี รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ แบบ
. ผลิตสือต้ นแบบประเภทวีดที ศั น์ สําหรับใช้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความยาว นาที จํานวน เรือง
คือ "ดืมไม่ขบั ยับยังอุบตั ภิ ยั ” กลุม่ เป้าหมายผู้ขบั ขีรถจักยานยนต์ และ "แค่คลิก ชีวติ เปลียน” การรณรงค์คาดเข็มขัด
นิรภัยในประชาชนทัวไป
. ผลิตสือต้นแบบ ชุดนิทรรศการการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน ชุด
. ผลิตสือต้นแบบประเภทสติกเกอร์ แบบ คือ เมาไม่ขบั โทรไม่ขบั ง่วงไม่ขบั คาดเข็มขัดนิรภัย ขับไม่เร็ว
และเด็กปลอดภัยใช้ เก้ าอีนิรภัย
สรุปผลการประเมินสือและการใช้ประโยชน์
จากการสอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานทีได้รบั สนับสนุนสือต้นแบบด้านการป้องกันการบาดเจ็บ พบว่า
โดยรวมหน่วยงานทีได้รบั สนับสนุนสือฯ มีความพึงพอใจต่อสือทีได้รบั อยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า อยูใ่ นระดับมากทังหมดเช่นกัน ทังความเหมาะสมของเนือหาสาระ, ความเหมาะสมของรูปแบบ และประเภท
ของสื อที ผลิต, ความทันสมัยและเหมาะสมกับเหตุการณ์ ปัญหา, การดึงดูดความสนใจ ความสวยงาม และ
การจัดองค์ประกอบ และความสามารถในการนําไปใช้ ประโยชน์ ส่วนการนําสือทีได้ รบั จากสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ของหน่วยงานทีได้รบั สนับสนุนทีมีการนําสือไปใช้ ประโยชน์ สรุปได้ดงั นี
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. เผยแพร่ แก่โรงพยาบาล / หน่วยบริ การสาธารณสุข / สถานประกอบการ / สถานศึกษา / ชุมชน และ
หน่วยงานเครือข่าย
. เผยแพร่ แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
. ใช้ ในการอบรมอาสาสมัครหน่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน
. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสถานทีต่างๆ ในชุมชน
. ใช้ ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมและอุดมศึกษาทีจะช่วยเป็ นสือกลาง
ในการรณรงค์ได้ดที สุี ด เป็ นการเชือมโยงองค์ความรู้ ความเข้ าใจ จากสือไปยังผู้ใช้ ถนนและประชาชนทัวไป
. ใช้ เผยแพร่แก่สถานประกอบการและชุมชนในการให้สขุ ศึกษาประชาสัมพันธ์
. ใช้ ประชาสัมพันธ์เป็ นการป้องปรามไปสูส่ ถานประกอบการ ร้ านค้ า และสถานศึกษา
. สนับสนุนแก่องค์กรในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล อสม. มูลนิธิ ร้ านค้ า ผู้นําชุมชน
และประชาชน
. เผยแพร่ แ ก่ สถานพยาบาลเพื อถ่ ายทอดความรู้ แก่ ผ้ ู มารั บบริ การที แผนกผู้ ป่ วยนอก (OPD)
หรือนําไปสอนในชุมชน / โรงเรียน เพือกระจายสือตามความเหมาะสมต่อไป
. สนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ตามทีร้ องขอ และร่วมจัดนิทรรศการเนืองในวันรณรงค์อบุ ตั เิ หตุ

☺

☺

☯

การประเมินการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Flagship 1) เป็ นการประเมินโครงการ
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ภายใต้ โครงการเสริมสร้ างมาตรการลดปั จจัยเสียงและปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ เพือ
สร้ างสุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย (P1: Flagship 1) จํานวน โครงการ เพือทบทวนการดําเนินงานโครงการของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
โดยวิเคราะห์กระบวนการดําเนินงาน จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา รวมทังวิเคราะห์
ความสําเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการเป็ นข้ อมูลป้อนกลับให้ สาํ นักโรคไม่ตดิ ต่อประกอบการทบทวนการ
บริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนางานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะ
ต่อไป กรอบแนวคิดหลักในการประเมินใช้ รูปแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Evaluation Model ) เน้ นกระบวนการ
การดําเนินการด้ านเวลา ปริมาณและคุณภาพ รวมทังผู้มสี ว่ นร่วมในการดําเนินงาน โดยใช้ เครื องมือทีสร้ างขึน
จํานวน ชุด คือ แบบรวบรวมข้ อมูลโครงการ แบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นหัวหน้ าหรือผู้รบั ผิดชอบโครงการ
และแบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างทีเป็ นผู้รว่ มพัฒนาและผู้รบั หรือใช้ ผลผลิตจากโครงการ
ผลการประเมิน
. ด้านกระบวนการดําเนินงานและผลผลิตโครงการ
พบว่า จํานวนโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ.
ของสํานักโรคไม่ติดต่อทีบรรจุในแผนปฏิบตั ิการ
กรมควบคุมโรค มีทงหมด
ั
โครงการ กิจกรรมหลักทีดําเนินโครงการเป็ นการจัดประชุม / สัมมนามากทีสุด
ส่วนใหญ่มกี ารดําเนินการเสร็จตามเวลาและได้ ผลผลิตทีกําหนดตามแผน และมีผลสําเร็จตามตัวชีวัด ผลผลิต
การดําเนินงานโครงการส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่ ผลผลิตย่อยที เป็ นการพัฒนารูปแบบ/เทคโนโลยี / มาตรฐาน/ คูม่ อื /
แนวทางด้ านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และการควบคุมความเสียงทีสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์
โครงการหลัก P1:flagship 1 รวมทังสนับสนุนการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ (สุขภาพดีวถิ ไี ทย) และ
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พบว่า ผลผลิตโครงการทังหมดส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะสันในการเกิดความรู้ ความตระหนัก และการมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงานเครือข่าย ไม่พบว่ามีโครงการทีส่งผลถึงผลลัพธ์ระยะกลางทีเป็ นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผลการประเมิน
ระดับความสําเร็จของโครงการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ปี งบประมาณ พ.ศ.
อยูใ่ นระดับปานกลาง (ระดับ ) ปัจจัยเอือ
ในการดําเนินงานโครงการ ได้แก่ นโยบายหน่วยงาน การอนุมตั โิ ครงการ การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ การจัดทําหนังสือราชการ ระยะเวลาในการจัดทําโครงการ การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ซึงบริบทต่างกันในแต่ละโครงการ พบว่า ช่องทางการสือสารทางการประชุมชีแจงเป็ นปั ญหามากทีสุด
จุดแข็งในการดําเนินงานโครงการ ได้แก่ ) การดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเป็ นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้รบั การสนับสนุนจากผู้บริหาร และได้รบั งบประมาณในการดําเนินงาน
ทีเพียงพอ ) การได้ รบั ความร่วมมือทีดีจากเครือข่ายภายในและภายนอกภาคสาธารณสุข และ ) มีความพร้ อม
ในด้านแหล่งวิชาการและมีผ้เู ชียวชาญในการสนับสนุนด้านวิชาการหลายแขนง ส่วนโอกาสในการพัฒนาการดําเนิน
งานโครงการ ได้ แก่ ) คุณภาพและรูปแบบในการจัดทําโครงการ ) การสือสารประสานงานกับเครือข่ายให้ เกิด
ความพึงพอใจ ความเข้ าใจ และความร่วมมือ ) สิงสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการ เช่น ความพร้ อมและ
ประสิทธิภาพของเครืองมือ อุปกรณ์ และการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทีทันสมัย กระบวนการจัดทํา
หนังสือราชการเพือให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและประหยัด และ ) ความเชียวชาญของบุคลากร
. ด้านการมีส่วนร่ วมของหน่ วยงานภายนอกและการนําผลผลิตไปใช้ประโยชน์
ผู้มสี ว่ นร่วมในโครงการมีจํานวน กลุม่ พบว่า กลุม่ ผู้ผลักดันโครงการ เป็ นผู้บริหารทุกระดับระดับกระทรวง
ผู้บริหารกรมควบคุมโรคและผู้บริหารระดับจังหวัดมากทีสุด กลุม่ ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ส่วนใหญ่เป็ นบุคลากรจาก
กรมวิชาการ / สคร. / สสจ. และหน่วยงานทีเกียวข้ อง โดยกิจกรรมเข้าร่วมเป็ นการประชุม อบรม นําเสนอผลงานและ
ร่วมเป็ นวิทยากร พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมพัฒนาโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดั
่ บปานกลาง
กลุม่ ผู้รบั / ใช้ ผลผลิต พบว่า กลุม่ ผู้รบั / ใช้ ผลผลิตส่วนใหญ่เป็ น สคร. สสจ. รพศ. รพท. รพช. สอ. และผลผลิต
สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ตามวัตถุประสงค์ โดยผลผลิตทีเป็ นคูม่ ือ แนวทาง เอกสารความรู้ตา่ งๆ สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้
3. ด้ านการดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ ตดิ ต่อเรือรังตามเกณฑ์ มาตรฐานกรมควบคุมโรค
(สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย)
ในภาพรวมจังหวัดสามารถดําเนินงานผ่านเกณฑ์ได้ ตามเป้าหมาย แต่มกี ารดําเนินงานรายองค์ประกอบ
ทียังไม่ครอบคลุม ในเรืองการบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสียงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การกําหนดนโยบายและแผนงานและการดําเนินงานป้องกันควบคุมความเสียงในชุมชน มากทีสุดตามลําดับ
และผลการประเมินระดับการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อยูใ่ นระดับดี (ระดับ )
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเครือข่าย
ข้อคิดเห็นในภาพรวม เช่น นโยบายด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง รวมทังรูปแบบกิจกรรม ขาดความชัดเจน การ
บูรณาการภายในสํานักโรคไม่ตดิ ต่อและหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็ นรูปธรรม บางส่วนมีความซําซ้อน การประสาน
ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับส่วนกลางยังมีชอ่ งว่างมาก ตลอดจนขาดการสนับสนุนทาง Air War และสือเผยแพร่
ความรู้ และได้ เสนอแนะให้ มกี ารผลักดันให้ เป็ นนโยบายกระทรวงและสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนือง และ
ทบทวนเกณฑ์การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง และระดมสมองจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง ถ่ายทอด
สูพ่ นที
ื ให้ เป็ นทิศทางเดียวกันและมีแนวทางทีชัดเจนตังแต่ต้นปี และต้ องการให้ สว่ นกลางและ สปสช.มีแนวทาง
การดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน ให้ การสนับสนุนด้ านการสือสารและองค์ความรู้
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
) การจัดทําโครงการของสํานักโรคไม่ ตดิ ต่อ ควรพัฒนาคุณภาพและรูปแบบในการจัดทําโครงการ
มุง่ ผลสัมฤทธิ ควรเน้ นโครงการทีก่อให้ เกิดผลลัพธ์ในการเปลียนแปลงพฤติกรรมทังในระดับบุคคล และประชากร
เกิดระบบการจัดบริการและการบริ หารจัดการ รวมทังการผลักดันกฎหมายควบคุมในการลดเสียงโรคไม่ตดิ ต่อ
นอกจากนีควรพัฒนารูปแบบและสิงสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการให้ทนั สมัย ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมาย เน้ นถึงความประหยัด สะดวก รวดเร็ว ได้คณ
ุ ภาพและเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย รวมทังควรพัฒนาการ
สือสาร และประสานงานกับเครือข่ายให้ สนองตอบต่อความต้ องการหน่วยงานเครื อข่าย เพือให้ เกิดความพึงพอใจ
ความเข้าใจและความร่วมมือ
) การดําเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ ตดิ ต่อ
ด้ านโครงสร้ างและระบบ ควรผลักดันและขับเคลือนนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
อย่างต่อเนือง รวมทังจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพือผลักดันนโยบาย/มาตรการในการเสริมสร้ างสุขภาพ สนับสนุน
ให้ เกิดการลดปั จจัยเสียงทังระดับบุคคล ประชากรกลุม่ เป้าหมาย และพืนทีเป้าหมาย ควรปฏิบตั กิ ารเชิงรุกในการ
วางรากฐานทีมันคงเชิงโครงสร้ างและระบบ เพือสร้ างและขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือทังภายในและภายนอก
ภาคสาธารณสุขอย่างกว้ างขวางและครอบคลุม และมีการบูรณาการการดําเนินงานสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
ด้านการสนับสนุนการดําเนินงานในพืนที
ควรส่งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงานตามเกณฑ์ฯ ในพืนทีอย่างต่อเนือง และเพิมความเข้ มแข็งในการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบทีสามารถทําได้ ดี และพัฒนาดําเนินการในองค์ประกอบทียังไม่สามารถได้ ครอบคลุม
และการพัฒนาคุณภาพในการดําเนินงานแต่ละองค์ประกอบควบคูไปด้
่ วย ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้
ในการเฝ้าระวัง การจัดการลดเสียง ควบคุมความเสียงการเกิดโรคไม่ติดต่อทังในระดับบุคคล และประชากร
โดยเพิมช่องทางการเข้ าถึง การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้แ ละพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หน่วยงานและองค์กรอย่างกว้ างขวาง และสนับสนุนการสือสารระดับ air war เพือเป็ นการสร้ างกระแสในวงกว้ าง
ทีจะกระตุ้นให้ประชาชนได้รบั ความรู้และสร้ างความตระหนักและส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่ายในพืนทีทํางานง่ายขึน
ข้อจํากัดในการประเมิน
. ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างจํากัดและกระบวนการทํางานหลายขันตอนทําให้ไม่สามารถประเมิน
คุณภาพเชิงลึกรายโครงการครบทุกมิติ
2. เป็ นการประเมินโดยบุคลากรภายในสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ทําให้ มโี อกาสเกิดอคติในการประเมิน และมี
ผลต่อความน่าเชือถือของผลการประเมิน
. เป็ นการประเมินหลังการดําเนินงานโครงการเสร็จสินทีไม่ได้มกี ารออกแบบเพือการตรวจสอบและประเมินไว้
ตังแต่เริมโครงการ ทําให้ ข้อมูลบางส่วนทีไม่มกี ารบันทึกไว้ ผู้ให้ ข้อมูลจําไม่ได้ รวมทังไม่มแี หล่งข้ อมูลทีสามารถ
ตรวจสอบได้ครบถ้ วน
. ในการประเมินครังนีไม่ครอบคลุมเครื อข่ายทุกกลุ่มทีมีส่วนร่วมในโครงการ เป็ นการเก็บข้ อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างเฉพาะหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเท่านัน จึงเป็ นข้อมูลสะท้อนกลับจากกลุม่ เป้าหมาย
หน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุขเพียงด้านเดียว
. อัตราการตอบกลับแบบสอบถามไม่ได้ตามเป้าหมาย ทําให้ได้ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างค่อนข้างน้อยทีมีผล
ต่อความเป็ นตัวแทนข้ อมูลทีได้
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สิงทีคณะทํางานคาดว่าจะได้ รบั จากการดําเนินงานโครงการฯ คือ สามารถประเมินเชิงลึกได้ ทกุ มิตใิ น
รายกิจกรรมโครงการ (ทังด้านเวลา ปริมาณ ผลผลิตของโครงการในกิจกรรม และครอบคลุมผู้มสี ว่ นร่วมในโครงการ)
ได้ข้อมูลสะท้อนทีชัดเจนในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการ แต่การดําเนินงานยังไม่สามารถประเมินรายกิจกรรม
หลักของโครงการได้เนืองจากมีข้อจํากัดทังด้านระยะเวลา ความเชียวชาญและความพร้ อมของทีม รวมทังหลักฐาน
เอกสารทีเกียวข้อง และเนืองจากเป็ นการประเมินโครงการหลายโครงการ รายละเอียดต่างๆ ในโครงการมีความหลากหลาย
ข้ อมูลแตกต่างกันในหัวข้ อเดียวกัน เช่น หน่วยวัดผลผลิต และผู้มสี ว่ นร่วมในโครงการ
สิงทีได้เรียนรู้และวิธกี ารลด / แก้ไขความแตกต่าง คือ ในระยะเวลาอันจํากัด การศึกษามีกระบวนการค่อนข้าง
เต็มรูปแบบทีต้ องใช้ เวลา การวางแผนทีดีและการจัดทํากรอบการประเมินทีเหมาะสมเป็ นสิงทีสําคัญ และเพือให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงต้องทบทวนและปรับวิธกี ารทํางาน และลดระดับการประเมินเชิงลึกรายกิจกรรมหลัก
เป็ นการประเมินในภาพรวมโครงการ โดยกําหนดกลุม่ เป้าหมายเฉพาะหน่วยงานเครือข่ายในกระทรวงสาธารณสุข

การถอดบทเรียนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ ตดิ ต่อเรือรังในชุมชน
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (สุขภาพดีวถิ ชี วี ติ ไทย)
โดยจัดทําโครงการชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ทีมีการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของกรมควบคุมโรค
กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานต่างๆ
ทีเกียวข้ องโดยให้ ทงั จังหวัด ดําเนินการชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง อย่างน้ อยจังหวัดละ ชุมชน และ
ดําเนินการตามกระบวนการชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ขันตอน ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มกี ารสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการสุขภาพ
ดีวถิ ชี วี ติ ไทย : อ้วนลงพุง และโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีมีความสําคัญระดับชาติ
ประจําปี
(P&P-National priority) โดยมีเป้าหมายคือ กลุม่ เสียง (ปานกลาง) ให้ได้รบั การจัดบริการเสริมทักษะ
ปรับเปลียนพฤติกรรมลดเสียง ซึงประกอบด้วย มาตรการหลัก คือ มาตรการที : ระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพ
และการคัดกรองความเสียงโรคอ้วนลงพุงและโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง มาตรการที : การสร้ างความตระหนักและการรณรงค◌์
สร้ างกระแสเน้นการปรับเปลียนวิถชี วี ติ มาตรการที : การเสริมสร้ างสิงแวดล้อมและลดเสียงในชุมชน มาตรการที :
การให้คําปรึกษาและปรับเปลียนพฤติกรรมในกลุม่ เสียงและกลุม่ ป่ วยในสถานบริการ มาตรการที : การจัดการความรู้
และการเสริมสร้ างศักยภาพผู้ดาํ เนินงานตามแผนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และมาตรการที : การนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผล
ในปี พ.ศ.
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้เพือ
ให้ได้มาซึงแนวทางในการดําเนินงานป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จดั โครงการถอดบทเรียน
ชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในชุมชน โดยเลือกพืนทีดําเนินการชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในชุมชน
จังหวัด จากเขตภาคกลางและภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดเชียงใหม่ การเลือกจังหวัดปทุมธานี
ในเขตภาคกลางได้มาจากการนําเสนอผลงานเด่นของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที กรุงเทพมหานคร "โครงการ
พัฒนาศักยภาพภาคีเครื อข่ายชุมชน หมู่ และหมู่ ตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก้ ว จังหวัดปทุมธานี "
ในการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจําปี
และการเลือกจังหวัดเชียงใหม่ได้มาจากผลการประกวด
ซุ้มนิทรรศการ "โครงการปรับเปลียนพฤติกรรมลดเสียงลดโรค อ. พอเพียง ตําบลแม่ทา (หมูท่ ี , , , , ,
และ ) อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่" ในการจัดเวทีแลกเปลียน Better Practice จากเครือข่ายปฏิบตั กิ ารลดเสียง


 line,
 buy

at: 
!"#
Created with Print2PDF. To remove
this
a license
http://www.software602.com/



!  $ %&&'
ลดโรคระดับประเทศ (Better Practice Thailand Expo) ดังนันเพือเป็ นการศึกษารูปแบบและกระบวนการดําเนิน
โครงการให้เกิดองค์ความรู้และบทเรียนของชุมชนต้นแบบของการป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังอันจะนําไปสูก่ ารพัฒนา
องค์ความรู้ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อร่วมกับคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ร่วมกันจัด
กระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรังใน ชุมชนดังกล่าว ทังนีเป็ นทีคาดหวังว่า
จะเกิดองค์ความรู้และบทเรียนดีๆ จากประสบการณ์การดําเนินงานของชุมชนทีจะนําไปเผยแพร่องค์ความรู้ และ
บทเรี ยนให้ เป็ นที ประจักษ์ แก่สาธารณชนทังภายในและภายนอกชุมชน เพื อสร้ างสังคมสุขภาวะได้ ในที สุด
โดยมีกลุม่ เป้าหมายร่วมดําเนินการประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขในพืนที กลุม่ ผู้รบั บริการ ได้แก่ ประชาชนทัวไป
กลุม่ เสียง และกลุม่ ผู้ป่วยต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) แกนนําสุขภาพ ผู้นําชมรม หน่วยงานทีสนับสนุนเครื อข่ายทีเกียวข้ อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
และส่วนเทศบาลจากเทศบาลตําบลระแหง และตําบลแม่ทา สหกรณ์การเกษตรยังยืนแม่ทา จํากัด และกลุมเป
่ ้ าหมายผูใ้ ช◌้
ประโยชน์ เช่น ผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านโรคไม่ตดิ ต่อ เครือข่ายในชุมชน และผู้สนใจทุกท่าน
ผลการดําเนินงาน
. จัดทําคําสังแต่งตังอาจารย์ทปรึ
ี กษาโครงการฯ
2. ประชุมปรึกษาหารือคณะทีปรึกษาในการดําเนินโครงการถอดบทเรียนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการดําเนินโครงการพืนทีเป้าหมาย โครงการถอดบทเรียนฯ เพือเตรียมความพร้ อม
กับพืนทีเป้าหมาย จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยนในพืนทีเป้าหมายครังที จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดปทุมธานี
และลงพืนทีถอดบทเรียนชุมชนฯ
. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินโครงการถอดบทเรียนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง
ในชุมชน ครังที ณ จังหวัดเชียงใหม่
. จัดทํารูปเล่มรายงานการถอดบทเรียนฯ
. จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานให้ กบั หน่วยงานส่วนกลาง, สคร.ที - และผู้เกียวข้ อง ทีดําเนินโครงการ
ชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง สิงทีคณะทํางานคาดหวังจากการดําเนินโครงการ คือ มีการกําหนดเป้าหมาย
และทิศทางการปรับเปลียนพฤติกรรมทีสอดคล้ องกับสถานการณ์ความเป็ นจริง ได้ องค์ความรู้และบทเรี ยนต่าง ๆ
ได้แก่ กระบวนการ กลไกและการบริหารจัดการในการดําเนินงานลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในชุมชนได้สําเร็จอันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ปฏิบตั แิ ละผู้เกียวข้อง ในการนําไปเรียนรู้และเป็ นแนวทางในการดําเนินงานป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรัง
ให้ มปี ระสิทธิภาพ ซึงคณะทํางานได้ มกี ารปรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรียนในพืนทีเป้าหมาย ครังที
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดปทุมธานี โดยเปลียนเป็ นจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลียนเรียนรู้การดําเนินโครงการ
ถอดบทเรี ยนชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรังในชุมชน ครังที ณ จังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว และเชิญ
ผู้เกียวข้องทีรับผิดชอบของ สคร. สสจ. และเทศบาลตําบลระแหงของจังหวัดปทุมธานีให้เข้าร่วมการแลกเปลียนเรียนรู้
กับพืนทีจังหวัดเชียงใหม่ เนืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็ นชุมชนเขตเมือง ส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็ นชุมชนชนบท จึงมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถอดบทเรียนไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ ดังนัน
สิงทีได้เรียนรู้คอื การทีจะดําเนินโครงการในชุมชนลดเสียง ลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง คณะทํางานต้องศึกษาวิเคราะห์
◌ั
มชน สร้ างสัมพันธภาพและแสวงหาเครือข่ายด้านสุขภาพ
สถานการณ์ สภาพปัญหาความเป็ นอยู่ ว ฒนธรรมของชุ
ทุกระดับ เพือให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาและการทีจะช่วยให้เกิดความยังยืนในพืนทีนันๆ ครังที ณ จังหวัดเชียงใหม่
เพียงแห่งเดียว และเชิญผูเ้ กียวข้องทีรับผิดชอบของ สคร. สสจ. และเทศบาลตําบลระแหงของจังหวัดปทุมธานีให้เข้าร่วม
การแลกเปลียนเรียนรู้กบั พืนทีจังหวัดเชียงใหม่ เนืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็ นชุมชนเขตเมือง ส่วนจังหวัดเชียงใหม◌่
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เป็ นชุมชนชนบทจึงมีความแตกต่างกันในรายละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถอดบทเรียนไม่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได้ ดังนันสิงทีได้เรียนรู้คอื การทีจะดําเนินโครงการในชุมชนลดเสียงลดโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง คณะทํางาน
ต้ องศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์สภาพปั ญหาความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของชุมชน สร้ างสัมพันธภาพและแสวงหา
เครือข่ายด้านสุขภาพทุกระดับ เพือให้ เกิดพลังในการแก้ ไขปัญหาและการทีจะช่วยให้ เกิดความยังยืนในพืนทีนันๆ

การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กาํ เนิดในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที

-

โรคหัวใจพิการแต่กําเนิด (Congenital Heart Defect) เป็ นโรคทีพบได้ บอ่ ยและเป็ นปั ญหาสาธารณสุข
ทีสําคัญของประเทศไทย โดยพบว่า ในเด็กทารกแรกเกิด , คน จะมีทารกทีเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด - คน
หรือ , - , คน ในแต่ละปี ในจํานวนนีมีประมาณ ใน ทีมีอาการและตรวจพบตังแต่แรกเกิด และส่วนใหญ่
ตรวจพบภายใน - เดือนแรกของชีวติ มีเพียงส่วนน้ อยทีตรวจพบตอนโตหรือวัยผู้ใหญ่ การเกิดโรคหัวใจพิการ
แต่กําเนิดในเด็กนันมีเพียงร้ อยละ เท่านัน ทีสามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันในมารดา
ี นโรคหัวใจพิการ
ขณะตังครรภ์ ส่วนอีกร้ อยละ ยังไม่ทราบสาเหตุ สําหรับการรักษานันในจํานวนเด็กเกิดใหม่ทเป็
แต่กําเนิดร้ อยละ ต้ องได้ รบั การผ่าตัดหรือใช้ สายสวนหัวใจ ร้ อยละ ต้ องได้ รบั การผ่าตัด ใน ปี เด็กทีได้ รบั
การผ่าตัดรักษาแล้ วสามารถมีชวี ติ อยูอ่ ย่างปกติสขุ แต่เด็กส่วนหนึงทีเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดและไม่ได้ รับ
การวินจิ ฉัยและรักษาตังแต่แรกๆ จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีตํากว่าเด็กปกติทวไป
ั และอาจเป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควร ดังนันการตรวจพบผูป้ ่ วยตังแต่ระยะเริมแรกจึงมีความสําคัญอย่างยิงทีจะนําไปสูก่ ารดูแลผูป้ ่ วยทีถูกต้อง
ลดปัญหาความรุนแรงของโรค ความพิการและการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร
อย่างไรก็ตามจะมีเด็กจํานวนหนึงทีไม่ปรากฏอาการชัดเจนและไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยตังแต่แรกๆ ซึงบางคน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีตํากว่าคนปกติทวไป
ั บางคนกว่าจะรู้วา่ เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดก็มภี าวะแทรกซ้อนหรือมีอาการ
รุนแรงจนไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาทีสูง อาจพิการและเสียชีวติ ได้ บางคน
อาจเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรโดยมากทราบมาก่อนว่าเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาทุกคน
ก็จะสามารถค้นหาเด็กทีเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดทีไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยมาก่อน นํามาสูก่ ระบวนการวินจิ ฉัยและ
การรักษาทีเหมาะสมต่อไป เป็ นการช่วยเหลือให้เด็กเหล่านันมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีดีขนและเป็
ึ
นการลดปัญหาสาธารณสุข
อันเนืองมาจากโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดอีกด้วย
สําหรับประเทศไทย ยังไม่มขี ้ อมูลทีเพียงพอทีจะบอกได้ วา่ ในเด็กนักเรี ยนชันประถมศึกษามีความชุกของ
โรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในภาพรวมของประเทศเป็ นเท่าใด การศึกษาทีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ใน , คน ของเด็กนักเรียนมีโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด การศึกษาทีจังหวัดสุโขทัย เมือปี พ.ศ.
ตรวจคัดกรองนักเรียนชันประถมศึกษาทังจังหวัดจํานวน , คน พบผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ราย
คิดเป็ นอัตราความชุก . ต่อนักเรียน , คน ซึงต้ องรักษาด้ วยการผ่าตัด ราย หรือร้ อยละ . ปั จจุบนั
มีนกั เรี ยนชันประถมศึกษา - ทังประเทศประมาณ , , คน เชือว่าน่าจะมีเด็กนักเรียนประมาณ , , คน ทีเป็ นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด และกว่าร้ อยละ ทีควรได้ รบั การรักษาด้ วยการผ่าตัด
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ร่ วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดดังกล่าว จึงได้รว่ มมือกันจัดทําโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการ
แต่กําเนิด ในนักเรียนชันประถมศึกษาทัวประเทศภายในปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเพิมคุณภาพการป้องกัน
ควบคุมโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที - เพือให้ผ้เู ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ ทักษะ
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เกียวกับการคัดกรองโรคหัวใจในเด็กอย่างถูกต้อง สามารถดําเนินการตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยในพืนทีรับผิดชอบ
เพือเข้ ารับการรักษาทีเหมาะสม ตลอดจนเพือให้ เกิดเครื อข่ายความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง การส่งต่อและ
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจในเด็ก โดยแบ่งการดําเนินการเป็ นปี ละประมาณ จังหวัด และเริมดําเนินโครงการตังแต่
ปี
เป็ นต้นไป โดยอาศัยการพัฒนาศักยภาพบริการปฐมภูมแิ ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ให้บคุ ลากร
มีความรู้และทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด และดําเนินการคัดกรองในนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที ในแต่ละจังหวัดทังหมดในปี แรกๆ และปี ตอ่ ๆ ไปคัดกรองเฉพาะนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที เมือคัดกรองและพบ
ความผิดปกติกจ็ ะทําการส่งต่อเพือตรวจยืนยันโดยแพทย์ภายในจังหวัดและแพทย์ผเ้ ู ชียวชาญจากมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ
โดยการรักษาใช้ งบประมาณของมูลนิธฯิ และ สปสช.ต่อไป ตลอดจนจัดการให้ มกี ารรักษาและติดตามทีเหมาะสม
กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดทีสมัครใจร่วมดําเนินการ และผู้เข้ารับการอบรม
เป็ นพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขจาก รพศ./ รพท./ รพช./ รพสต. และจากสถานบริ การปฐมภูมิ
ในพืนที จังหวัดเป้าหมาย และผูท้ ได้
ี รบั การคัดกรองโรคหัวใจพิการ ฯ ได้แก่ เด็กนักเรียนชันประถมศึกษา ปี ที ในพืนทีจังหวัดทุกคน
การดําเนินการของส่วนกลาง
. ประสานสํานักงานป้องกันควบคุมโรค ที - เพือดําเนินการประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทีสมัครใจเข้ าร่วมโครงการปี ละ จังหวัด สําหรับปี
มีจงั หวัดทีดําเนินการ ได้ แก่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี สิงห์บรุ ี สระบุรี ตราด นครปฐม ราชบุรี บุรีรมั ย์ อุดรธานี อุบลราชธานี แม่ฮอ่ งสอน พะเยา
นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง และชัยนาท
. ประชุมชีแจงโครงการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด ในเด็กนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที - แก่
บุคลากรสาธารณสุขจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและจังหวัดเป้าหมาย เพือรับทราบนโยบายเบืองต้นและขอ
ความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการดังกล่าว
. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดําเนินงานโครงการฯ ระหว่างมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้ าพีนางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้ อมจัดแถลงข่าว
. ประสานการดําเนินงานและติดต่อวิทยากรจากมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ
. พิมพ์หนังสือ "คูม่ อื การอบรมเพือพัฒนาทักษะ ในการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็กนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปี ที - " ร วมจํานวน , เล่ม สนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯสําหรับการจัดอบรมในพืนทีทัง
จังหวัด
6. ประสานการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการฯ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป้าหมาย
. ประสานมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ เพือสนับสนุนการดําเนินการของจังหวัดเป้าหมาย
. ติดตามการดําเนินงานโครงการฯ
. รวบรวมและสรุปรายงาน
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การดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
. ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรและจัดอบรมโครงการ "อบรมเพือพัฒนาทักษะในการคัดกรองโรคหัวใจในเด็ก"
ให้ แก่พยาบาลและเจ้ าพนักงานสาธารณสุข และประเมินผลการฝึ กอบรม
. บริหารจัดการให้เจ้าหน้าทีดําเนินการคัดกรองฯ ในเด็กนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที - ในพืนทีรับผิดชอบ
ทุกคน และเมือพบเด็กทีมีความผิดปกติให้ สง่ ต่อเพือตรวจยืนยันโดยแพทย์
. ประสานมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ จัดส่งแพทย์ผ้เู ชียวชาญเพือยืนยันโดยการตรวจวินจิ ฉัยเพือการรักษาและ
ส่งต่อผู้ป่วยทีจําเป็ นต้ องผ่าตัดเข้ ารับการผ่าตัด (การรักษาและผ่าตัดเป็ นความรับผิดชอบของมูลนิธฯิ และ สปสช.)
. รายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ
ผลการดําเนินงานภาพรวมทัง จังหวัด
จังหวัดเป้าหมายจัดโครงการ "อบรมเพือพัฒนาทักษะ ในการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในเด็ก"
เป็ นเวลา วัน ให้ แก่พยาบาลและเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข มีจาํ นวนผู้เข้ ารับ การฝึ กอบรม รวม , คน จํานวน
โรงเรี ยนและนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที - ในเขตรับผิดชอบสังกัดภาครัฐและภาคเอกชนทังหมดทีได้ รับ
การคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด มีดงั นี
- ในเขตรับผิดชอบสังกัดภาครัฐ มีจํานวนโรงเรี ยน , แห่ง และนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ทังหมด , คน มีนักเรี ยนที ได้ รับการคัดกรองฯ จํานวน , คน ผลการคัดกรองโดยเจ้ าหน้ าที
สาธารณสุขสงสัยว่าเป็ นโรคหัวใจพิการ , คน และผลการยืนยันว่าเป็ นโรคหัวใจพิการ
คน และรอผล
การตรวจยืนยันอีกเป็ นบางส่วน
- ในเขตรับผิดชอบสังกัดภาคเอกชนมีจํานวนโรงเรียน แห่ง และนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที - ทังหมด
, คน มีนกั เรียนทีได้ รบั การคัดกรองฯ จํานวน , คน ผลการคัดกรองโดยเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข
สงสัยว่าเป็ นโรคหัวใจพิการ
คน ผลการยืนยันว่าเป็ นโรคหัวใจพิการ คน และรอผลการตรวจยืนยันอีกเป็ น
บางส่วน
- ในเขตรับผิดชอบสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน จากการรายงานทีไม่ได้แยกสังกัดมีจํานวนนักเรียนได้รบั การ
คัดกรองจํานวน , คน ผลการคัดกรองโดยเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขสงสัยว่า เป็ นโรคหัวใจพิการ
คน
และรอผลการตรวจยืนยันอีกเป็ นบางส่วน
คณะทํางานฯ คาดหวังว่าการดําเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ทกํี าหนดไว้ แต่เนืองจากเป็ นโครงการ
ทีไม่ได้ อยูใ่ นแผนงบประมาณประจําปี ของหน่วยงานต่างๆ จึงเป็ นการเพิมภาระงานและรายละเอียดการดําเนิน
โครงการฯ ยังไม่ชดั เจนทําให้มปี ัญหาด้านการประสานงานในการขอความร่วมมือจากจังหวัดทีสมัครใจผ่านสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต แต่เมือดําเนินโครงการฯ แล้วก็ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากจังหวัดเป้าหมาย แต่เนืองจาก
ระยะเวลาของการอบรมสัน ช่วงเวลาการคัดกรองเป็ นช่วงฤดูฝน บางแห่งซ้ อนกับงานฉีดวัคซีนในโรงเรี ยน และมี
ข้ อจํากัดด้ านบุคลากร อุปกรณ์และงบประมาณ ดังนันหากเป็ นไปได้ ควรผลักดันให้ เป็ นโครงการทีจัดไว้ ในแผน
งบประมาณประจําปี และก่อนดําเนินงานโครงการต้ องมีความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ รวมทังมีข้อตกลงด้ าน
การบริหารจัดการกับผู้ทเกี
ี ยวข้องของทุกหน่วยงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ กรมควบคุมโรค
(SAR BuSCW : Self Assessment Report Bureau Scorecard Warranty)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ของสํานักโรคไม่ ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตัวชีวัด

นําหนัก เป้า
(ร้อยละ) หมาย
ปี

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดําเนินงาน
ผลการ ค่ า คะแนน
5 ดําเนิ น คะแนน ถ่วง
งาน ทีได้ นําหนัก

มิตทิ ี มิติด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ

50

1

ระดับความสําเร็จของร้ อยละ
เฉลียถ่วงนําหนักในการ
บรรลุเป้าหมายผลผลิตของ
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

10

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 10.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5

2. ระดับความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานเพือให้จงั หวัดดําเนิน
งานป้องกันและควบคุม
โรคเรื อรั ง (สุขภาพดี วิ ถี ไทย)
ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน

20

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 20.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5

3 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานป้องกันการจมนําในเด็ก

10

5
ขันตอน

1

4 ระดับความสําเร็จของการสํารวจ
พฤติกรรมเสียงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ
มิตทิ ี มิตดิ ้ านคุณภาพ
การให้ บริการ

10

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 10.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5
1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 10.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5

5.0000 50.0000

4.9000 9.8000

10

5 ระดับความสําเร็ จของการ
ดําเนินงานภายใต้ ค่านิยม
กรมควบคุมโรค (I SMART )

10

มิตทิ ี มิตดิ ้ านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ
6 ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายรวม

20

3.2000 17.2000

5

6.0000 2.2000



5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 4.9000 9.8000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5
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นําหนัก เป้า
(ร้อยละ) หมาย
ปี

ตัวชีวัด

เกณฑ์การให้คะแนน


ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4

ผลการ ค่ า คะแนน
5 ดําเนิ น คะแนน ถ่วง
งาน ทีได้ นําหนัก

- ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของหน่วยงาน
ณ สินไตรมาส

(1)

ร้ อยละ
43

41

42

43*

44

45 32.2663 1.0000 0.2000

- ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของหน่วยงาน
ณ สินไตรมาส

(2)

ร้ อยละ
68

66

67

68*

69

70 63.8981 1.0000 0.4000

- ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของหน่วยงาน
ณ สินไตรมาส

(2)

ร้ อยละ
94

92

93

94*

95

96 95.6690 4.0000 1.6000

7 ระดับความสําเร็ จของ
การควบคุมภายใน

10

5
ขันตอน

1

8 ระดับความสําเร็ จของการจัด
ทํามาตรฐาน / คูม่ อื การปฏิบตั ิ
งานของกระบวนการ
สร้ างคุณค่าของหน่วยงาน

5

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 10.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5
1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 5.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5

มิตทิ ี มิตดิ ้ านการพัฒนา
องค์ กร

20

9 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
งานตามระบบบริ หารผล
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน

15

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 15.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5

10 ระดับความสําเร็ จของการ
จัดการความรู้ ของหน่วยงาน

5

5
ขันตอน

1

1+2 1+2 1+2 1+2 ขันตอน 5.0000 5.0000
+3 +3+4 +3+4 ที
+5
4.8500 97.0000

นําหนักรวม มิติ

5.0000 20.0000

100

นําหนัก
(ร้ อยละ)

คะแนน
ถ่วงนําหนัก

คะแนน
เฉลีย

มิตทิ ี มิตดิ ้ านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
มิตทิ ี มิตดิ ้ านคุณภาพการให้ บริการ

50

50.0000

5.0000

10

9.8000

4.9000

มิตทิ ี มิตดิ ้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ริ าชการ

20

17.2000

3.2000

มิตทิ ี มิตดิ ้ านการพัฒนาองค์กร

20

20.0000

5.0000

100

97.0000

4.8500

มิติตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(ตามแนวทางของ ก.พ.ร.)

รวม ทัง มิติ
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คิดเป็ นร้ อยละ
 ณ สินไตรมาสที (รอบ เดือน) ค่ าคะแนนทีได้ .
 สามารถดําเนินการได้ บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน ตัวชีวัด
 ไม่ สามารถดําเนินการได้ บรรลุตามเป้าหมาย จํานวน ตัวชีวัด
- ตัวชีวัดที ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม

.

ปั จจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน
1. ผู้ทเกี
ี ยวข้ องของกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายให้ ความร่วมมือในการดําเนินงานตามตัวชีวัด ตลอดจนผู้อํานวยการ
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ให้ความสําคัญและสนับสนุนงานด้านต่างๆ อย่างจริงจัง เพือส่งผลให้ตวั ชีวัดบรรลุตามเป้าหมาย
ทีตังไว้
2. มีเครือข่ายทีดําเนินการเรืองโรคไม่ตดิ ต่อเรื อรังและการบาดเจ็บทีหลากหลาย ทังภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการผลักดันในเรื องนโยบายและองค์ความรู้ ตลอดจนการสือสารความเสียงด้ าน
โรคไม่ติดต่อเรื อรังและการบาดเจ็บ
3. มีคณะทํางานบริหารยุทธศาสตร์ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อทีเอือต่อการดําเนินงานให้ตวั ชีวัดบรรลุตามเป้าหมาย
ปั ญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
. การถ่ายทอดรายละเอียดของตัวชีวัดในแต่ละระดับมีความล่าช้ า ส่งผลให้ การมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ตัวชีวัด การประสานงานกับ สคร . ในการติดตามผลการดําเนินงานของจังหวัดต้องล่าช้ าออกไป
2. KPI Template ในระดับนโยบายของกรมไม่มคี วามชัดเจน มีการปรับเปลียนหลายครัง เช่น ตัวชีวัดระดับ
ความสําเร็จของร้ อยละเฉลียถ่วงนําหนักในการบรรลุเป้าหมายผลผลิต ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้
ค่านิยมกรมควบคุมโรค (I SMART ) ทําให้การดําเนินงานล่าช้ า
3. เนืองจากในไตรมาสที มีเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ทีกําหนดไว้ ส่งผลให้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในโครงการต่างๆ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ต้ องมีการปรับแผน
งบดําเนินงานเป็นงบลงทุน ตลอดจนมีการพิจารณาล่าช้า รวมทังการตรวจสอบยอดการเบิกจ่ายเงินระหว่างทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบกับกองคลัง ทําให้ไม่สามารถก่อหนีผูกพันและ
เบิกจ่ายเงินได้ทนั ภายในไตรมาสที
4. ระบบการรายงานผลการปฏิ บตั ิการตามตัวชี วัด (Estimates) มีปัญหาด้ านการประมวลผลข้ อมูล
ในภาพรวมของสํานักโรคไม่ติดต่อ (ไตรมาสที ) ซึงได้ เสนอปั ญหาต่อผู้รับผิดชอบของกองแผนงานแล้ ว
แต่ยงั ไม่ได้รบั การแก้ ไขทําให้ต้องเสียเวลามาวิเคราะห์และประมวลผลเอง
ข้อเสนอแนะ
1. KPI Template จากหน่วยงานเจ้ าภาพหลักของกรมต้องชัดเจน ไม่ควรปรับเปลียนบ่อย และควรชีแจง
รายละเอียดของตัวชีวัด ขันตอนการดําเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทราบและถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวทาง
เดียวกันตังแต่ต้นปี งบประมาณ
. ต้องการให้กองคลังมีระบบตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทีรวดเร็ว และเสร็จสินภายในเดือนทีส่งเอกสาร
เพืองานการเงินของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อจะได้ดําเนินการเบิกจ่ายได้ทนั ตามเวลาทีกําหนด
. คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมโรคควรพิจารณาแผน ฯ ให้ รวดเร็วหลังจาก
ทีสํานักโรคไม่ติดต่อได้ เสนอโครงการต่อกรมแล้ ว เพือปรับแผนตามผลการพิจารณาฯ ส่งผลให้ การอนุมตั แิ ผน
ได้รวดเร็วและทันเวลาภายในเดือนตุลาคม
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การบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ (Performance Management System : PMS) หมายถึง กระบวนการดําเนินการ
อย่างเป็ นระบบ เพื อผลักดันให้ ผลการปฏิบตั ิราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้ วยการเชื อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบตั ริ าชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้ าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการกําหนด
เป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการขององค์กรทีชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม การติดตามผลการ
ปฏิบตั ริ าชการอย่างต่อเนือง การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการทีสอดคล้องกับเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ และผลทีได้
จากการประเมินน◌ํไปประกอบการพิ
า
จารณาตอบแทนความดี ความชอบแก่ผป้ ู ฏิบตั งิ าน ซึงในปี งบประมาณ พ.ศ.
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ มีผลดําเนินการบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการ ดังนี

. การวางแผนและการกําหนดเป้าหมายผลการปฏิบตั ริ าชการ
กรมควบคุมโรคเชิญประชุมผู้รบั ผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดเพือถ่ายทอดตัวชีวัด เป้าหมาย กรอบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรคประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.
และสํานักโรคไม่ตดิ ต่อส่งผู้รบั ผิดชอบเข้ าร่วมประชุมรับทราบแนวทางดังกล่าว และมีการลงนามใน
คํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ระหว่างอธิบดีกรมควบคุมโรค รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
และผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ประชุมชีแจงนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ปี งบประมาณ พ.ศ.
ให้บคุ ลากรทุกคนของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้รบั ทราบนโยบาย และทิศทางในการดําเนินงาน
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ และมีการกําหนดและถ่ายทอดตัวชีวัดผลสําเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal-cascading
Method) กล่าวคือ ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อรับมอบตัวชีวัดตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการกรมควบคุมโรค
จากนันคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชีวัดฯ และทีประชุม
กําหนดมอบหมายให้หวั หน้ากลุม่ / ศูนย /◌์ฝ่ ายเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในแต่ละตัวชีวัด ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการฯ
และมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ระหว่างผูอ้ ํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
และหัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย
หัวหน้ากลุม่ /ศูนย์/ฝ่ ายประชุมเจ้าหน้าทีในกลุม่ /ศูนย์/ฝ่ าย เพือกําหนดงานตามภารกิจ ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ผลงานระดับบุคคล สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ ระดับ และนําหนักของสมรรถนะทีจะใช้ ใน
การประเมินตังแต่ตน้ รอบการประเมิน (โดยใช้หลักเกณฑ์ทสอดคล้
ี
องตามทีสํานักงาน ก.พ. และกรมควบคุมโรคกําหนด)
พร้ อมทังกําหนดผู้รับผิดชอบหลักและทีมระดับกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายของงานตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ และ
งานตามภารกิจของกลุ่ม / ศูนย์ / ฝ่ าย และมีการลงนามในแบบมอบหมายงานของกลุ่ม / ศูนย์ / ฝ่ าย ระหว่าง
หัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย และเจ้ าหน้ าทีทุกคนในกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อประชุมชีแจงรายละเอียดการดําเนินงานบริหารผลการปฏิบตั ริ าชการตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ. และกรมควบคุมโรคให้ กบั เจ้ าหน้ าทีได้ รับทราบ จัดทําและออกแบบรายละเอียดแบบฟอร์ มต่างๆ
ทีจะใช้ ในการประเมิน พร้ อมทังส่งคูม่ อื การประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และแจ้งเวียนติดประกาศ
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ เรือง หลักเกณฑ์และขันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าทีทุกคน
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อรับทราบเป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิ
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. การติดตามความก้าวหน้ าของการดําเนินงานตัวชีวัดฯ
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละตัวชีวัดตามคํารับรอง การปฏิบตั ริ าชการ
หน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
โดยหัวหน้ากลุม่ /ศูนย์/ฝ่ ายทีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักจะเป็ น
ผู้กํากับ ติดตาม และรายงานความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานของตัวชีวัดฯ ซึงผลการดําเนินงานของตัวชีวัด
ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการฯ ในรอบที ( ตุลาคม
- มีนาคม
) มีดงั นี
2.1 ดําเนินการได้ ปกติตามแผนทีวางไว◌้จํานวน ตัวชีวัด คือ .ระดับความสําเร็จของร้ อยละเฉลีย
ถ่วงนําหนักในการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ . ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต้คา่ นิยม
กรมควบคุมโรค (I SMART) 3. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน และ . ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
2.2 ดําเนินการได้ ดกี ว่ าแผนทีวางไว◌้จํานวน ตัวชีวัด คือ . ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพือ
ให้ จงั หวัดดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรือรัง (สุขภาพดีวถิ ไี ทย) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน . ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานป้องกันการจมนําในเด็ก . ระดับความสําเร็จของการสํารวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
. ระดับความสําเร็จของการจัดทํามาตรฐาน / คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของกระบวนการสร้ างคุณค่าของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
และ . ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
2.3 ดําเนินการไม่ได้ตามแผนทีวางไว◌้จํานวน ตัวชีวัด คือ ร้ อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายรวม เนืองจากกระทรวงการคลังกําหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคิดเป็ นร้ อยละของการเบิกจ่ายใน
แต่ละไตรมาส ซึงไม่สอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็ นภารกิจทีสําคัญขององค์การและผู้บงั คับบัญชา ซึงการพัฒนาบุคลากรเป็ นกิจกรรม
ทีต้องทําอย่างต่อเนือง ในปี งบประมาณ พ.ศ.
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อได้ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ดังนี
. สํานักโรคไม่ตดิ ต่อส่งเจ้าหน้าทีเข้ารับการฝึ กอบรม / ประชุม / สัมมนา เพือเพิมพูนสมรรถนะของเจ้าหน้าที
ในหลักสูตร / โครงการต่างๆ ทีหน่วยงานภายนอกทังภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึน อาทิเช่น
- การอบรมหลักสูตรแพทย์เพิมพูนความรู้ความสามารถสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
ชุมชน (อบรม ระยะ) โดยโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา กรมสุขภาพจิต เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมพัฒนาระบบงานข้ อมูลเพือการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในการใช้ งานระบบ
บริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค รุน่ ที โดยกรมควบคุมโรคเป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การประชุมเรือง ระบบข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ ครังที ภายใต้หวั ข้ อ "ข้ อมูลสุขภาพเข้ มข้ น
สุขภาพชุมชนเข้ มแข็ง : Wealthy Information for Healthy Communities" โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้จดั การประชุม
- การประชุมวิชาการเรือง การประเมินความเสียงการได้ รบั สารคาเฟอีนในผลิตภัณฑ์ทมีี คาเฟอีน
และเครืองดืมทีผสมคาเฟอีนของคนไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็ นผู้จดั การประชุม
- การอบรมผู้นําที มที มี ประสิ ทธิ ภาพ (Effective Team Leader) โดยสํานักงาน ก.พ.
เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือการสือสารและการค้ นคว้ า (Pre-Intermediate) รุ่น
โดยสํานักงาน ก.พ. เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
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- การอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทํางานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยสํานักงาน ก.พ. เป็ นผูจ้ ดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรเสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ยธรรมข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที ของรัฐเพื อ
เพิมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยสํานักงาน ก.พ. เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพือการพัฒนา & ปรับปรุ งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Creative Innovation & Work Improvement) โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรคิด เป็ นระบบครบวงจร เพื อการวิเคราะห์งานอย่างมี ประสิทธิ ภาพ
(Systematic Thinking) โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรสร้ างสรรค์เทคนิคการวางแผนแนวใหม่ โดยใช้ กลยุทธ์ Blue Ocean
โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาการทํางานร่วมกันเพือสร้ างสรรค์งานอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดย สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตร Positive Thinking : คิดบวก พัฒนาคน พัฒนางานโดย สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรสร้ างนักวิจยั (ต้นกล้าวิจยั ) รุน่ ที โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การประชุมเรื อง การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2010)
โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) เป็ นผู้จดั การประชุม
- การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนรายงานวิจยั และบทความทางวิชาการเพือการตีพมิ พ์
โดยสมาคมนักวิจยั เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรการจัดการ และการวิ เคราะห์ ข้อมูลงานในงานวิจัยสุขภาพ รุ่ นที
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื อง กําลังคนด้ านสาธารณสุขกับการบริ การด้ วยหัวใจความ
เป็ นมนุษย์ โดยสถาบันพระบรมราชชนก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ เป็ นผู้จดั การประชุม
- การอบรมหลักสูตรรู ปแบบการวิจยั และการใช้ สถิติขนสู
ั ง รุ่ นที โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง ระบาดวิทยาประยุกต์ ครั งที โดยคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้จดั การประชุม
- การอบรมหลักสูตร วิ จัยชุมชน ครั งที
โดยภาควิ ชาเวชศาสตร์ ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพ
นักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
- การอบรมหลักสูตรเทคนิ คการวิ จัยประเมินโครงการ (Project Evaluation Research)
โดยสมาคมส่งเสริมการวิจยั เป็ นผู้จดั การฝึ กอบรม
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3.2 สํานักโรคไม่ตดิ ต่อดําเนินการฝึ กอบรม / ประชุม / สัมมนาให้ กบั เจ้ าหน้ าทีของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อเอง
โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกทีมีความรู้ ความสามารถเชียวชาญเฉพาะทาง มาเป็ นผู้บรรยาย
ให้ ความรู้ ดังนี
- การบรรยายหัวข้ อ "การเขียนข่าวกรอง" โดยผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
- การสัมมนาเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ Better Practice จากเครือข่ายปฏิบตั กิ ารลดเสียง ลดโรคระดับประเทศ
(Better Practice Thailand Expo)
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) บุคลากรของ
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
ตามค่านิยมกรมควบคุมโรค I SMART
- การอบรมการสร้ างงานวิจยั จากงานประจํา (Routine to Research : R 2 R)
- การสัมมนาแลกเปลียนความรู้ และประสบการณ์ดา้ นโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง "แผนทีความรู้ (Knowledge Mapping) กับการจัดการข้ อมูลและ
องค์ความรู้โรคไม่ติดต่อเพือเชือมโยงข้ อมูล และองค์ความรู้ระหว่างเครื อข่ายเพือสนับสนุนชุมชน บุคคล และ
ระบบบริการลดเสียง"
- การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือง การคิดเชิงบวกและการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
3.3 หัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย เป็ นผู้มอบหมายงาน สอนงาน ให้ คาํ ปรึกษา แนะนํา ติดตามและ
บันทึกรายละเอียด การพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้ าหน้ าทีในกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย เพือนําข้ อมูลไปสรุป และจัดทํา
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของบุคลากร
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้ าราชการและพนักงานราชการใน รอบที
( ตุลาคม
- มีนาคม
) ใน องค์ประกอบ คือ ประเมินผลสัมฤทธิของงาน (Performance) คิดเป็ น
ร้ อยละ และประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) คิดเป็ นร้ อยละ และนําผลการประเมินทีได้ เข้ า
ทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขจุดบกพร่องทีเกิดขึน และสรุปข้ อเสนอ
นําปรึกษาหารือกองการเจ้าหน้าที ดังนันในรอบที ( เมษายน - กันยายน
) สํานักโรคไม่ตดิ ต่อจึงประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการ ใน องค์ประกอบ คือ ประเมินผลสัมฤทธิของงาน (Performance) คิดเป็ นร้ อยละ , ประเมิน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) คิดเป็ นร้ อยละ และร้ อยละ เป็ นการประเมินให้ คะแนนรายบุคคลจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ภายใต้ เงือนไข การพิจารณาให้ คะแนน ดังนี
1. เป็ นผูใ้ ห้ความร่วมมือเป็ นอันดีในการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ กฎ กติกา ระเบียบต่างๆ ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
และปฏิบตั ติ นเป็ นข้ าราชการทีดี ( คะแนน)
. เป็ นผู้ทมีี ความตังใจในการมาปฏิบตั ริ าชการ ไม่ขาดราชการโดยไม่มเี หตุอนั ควร มาสาย หรือลาทีไม่ได้
รับการยกเว้น (ตามประกาศสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ เรือง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ
และลูกจ้ างประจํา ประกาศ ณ วันที
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ) ( คะแนน)
. เป็ นผูม้ คี วามคิดริเริม สร้ างสรรค์ ความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในหน้าที ทีได้รบั มอบหมาย
มีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางาน และมีความสามารถในการดําเนินงานทีมีความยุง่ ยาก ซับซ้ อนให้ ประสบความสําเร็จได้
( คะแนน)
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. เป็ นผู้มคี วามกระตือรือร้ น ความตังใจ ความมุง่ มัน และมีความอดทนในการแก้ ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิราชการ และเป็ นผู้ทีมีความเต็มใจในการดําเนินงานนโยบายหรื องานเร่ งด่วนที ไม่ใช่
งานประจําทีทําอยู่ ( คะแนน)
. เป็ นผูท้ มีี ความเต็มใจและให้ความร่วมมือเป็ นอันดีในกิจกรรมต่างๆ ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ มีการปฏิสนั ถาร
และเต็มใจให้ บริ การกับผู้รับบริ การทุกคน และมีมนุษยสัมพันธ์ ทีดีกับเพื อนร่ วมงานทังภายในและภายนอก
กลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ( คะแนน)
. เป็ นผู้ทมีี ความมันคงทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) มองโลกในแง่ดแี ละคิดเชิงบวก (Positive
Thinking) ให้ เกียรติและเคารพผู้อนื ( คะแนน)
 ขันตอนการประเมินผลสัมฤทธิของงาน (Performance)

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้ าราชการและพนักงานราชการ รอบ คือ รอบที
( ตุลาคม
- มีนาคม
) และรอบที ( เมษายน - กันยายน
) มีขนตอนการประเมิ
ั
นผล
สัมฤทธิของงาน ดังนี
1) คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ เป็ นผู้พจิ ารณาให้ คะแนน ผลการดําเนินงาน
ตัวชีวัด ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการกรมควบคุมโรค ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
โดยตัวแทนของ
กลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย ซึงเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักในตัวชีวัดนันๆ เป็ นผู้ชแจงและนํ
ี
าหลักฐานการดําเนินงานตามขันตอนใน
Template ของตัวชีวัดฯ แสดงต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ เพือให้คะแนนผลการดําเนินงานของตัวชีวัดนันๆ
) ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อเป็ นผู้ประเมินผลสัมฤทธิของงานตามภารกิจ และงานทีได้รบั มอบหมาย
ซึงหัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายได้ นํามาเป็ นตัวชีวัดรายบุคคลของหัวหน้ ากลุม่ /ศูนย์/ฝ่ ายเอง โดยพิจารณาให้ คะแนน
ผลงานตามภารกิจภายใต้ เงือนไขทีได้ ตกลงไว้ รว่ มกันในแบบมอบหมายงานของกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย
) หัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย เป็ นผู้ประเมินผลสัมฤทธิของงานทีได้ รบั มอบหมาย และงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าทีกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายและพิจารณาให้คะแนนภายใต้เงือนไขทีได้ตกลงไว้รว่ มกันกับเจ้าหน้าที ในแบบมอบหมายงาน
ของกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย
) กลุม่ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการซึงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในตัวชีวัดที ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรมควบคุมโรค
เป็ นผู้รวบรวมแบบประเมินผลสัมฤทธิของงานรายบุคคลของข้ าราชการและพนักงานราชการทุกคน และนําข้ อมูล
ผลคะแนนทีได้ มาคิดและบันทึกลงในแบบฟอร์ มฯ ทีเกียวข้ องและเมือสินสุดการประเมิน ได้ แจ้ งผลการประเมินฯ
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนทราบเป็ นรายบุคล
 ขันตอนการประเมินสมรรถนะ (Core & Technical Competency)

กรมควบคุมโรคกําหนดให้ ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกคนต้ องผ่านการประเมินสมรรถนะหลัก
(Core Competency) ซึงเป็ นค่านิยมร่วมของกรมควบคุมโรค คือ I SMART และสํานักโรคไม่ตดิ ต่อกําหนดสมรรถนะ
ตามลักษณะงานทีพึงปฏิบตั ิ (Technical Competency) ทีข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนต้องผ่านการประเมิน
ตัว คือ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for
Order) และความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (Flexibility) และนําผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามลักษณะ
งานทีพึงปฏิบตั ไิ ปจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) ซึงมีขนตอนการประเมิ
ั
น
สมรรถนะ ดังนี
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) ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อเป็ นผู้ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานทีปฏิบตั ขิ องหัวหน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย
) หัวหน้ากลุม่ /ศูนย์/ฝ่ าย เป็ นผู้ประเมินประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานทีปฏิบตั ขิ องข้ าราชการและพนักงานราชการในกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายทุกคน
) กลุม่ ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการซึงเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักตัวชีวัดที ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของกรมควบคุมโรค
เป็ นผู้รวบรวมแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคลของข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคน และนําข้ อมูลผลคะแนนทีได้ มาคิดคะแนนและบันทึกลงในแบบฟอร์มฯ ทีเกียวข้ องและเมือสินสุด
การประเมินฯ ได้แจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนได้รบั ทราบเป็ นรายบุคคล
 ผลการประเมินสมรรถนะ (Core & Technical Competency)
สรุปผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีปฏิบตั ิ
(Technical Competency) ของข้ าราชการและพนักงานราชการ ทีมีผลการประเมินแล้ วพบว่า อยูใ่ นระดับตํากว่า
ระดับทีคาดหวัง (GAP) ดังนี
- C1 : การยึดมันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity : I) ในรอบที ข้าราชการ มี GAP จํานวน
คน และในรอบที ทัง คนก็ยงั มี GAP เท่าเดิม
- C2 : บริการทีดี (Service Mind : S) ในรอบที ไม่มี GAP ส่วนรอบที ข้ าราชการ มี GAP จํานวน คน
- C3 : การสังสมความเชียวชาญในงานอาชีพ (Expertise/Mastery : M) ในรอบที ข้ าราชการ มี GAP
จํานวน คน ส่วนในรอบที ส่วนใหญ่มผี ลการประเมินทีดีขนอยู
ึ ใ่ นระดับทีคาดหวัง
- C4 : การมุง่ ผลสัมฤทธิ (Achievement Motivation : A) ในรอบที ข้ าราชการมี GAP จํานวน คน
และในรอบที ข้ าราชการทัง คน ก็ยงั พบว่ามี GAP เหมือนเดิม
- C5 : การมีนําใจ ใจเปิ ดกว้าง เป็ นพี เป็ นน้อง (Relationship : R) ในรอบที ข้าราชการมี GAP จํานวน คน
ส่วนในรอบที ส่วนใหญ่มผี ลการประเมินทีดีกว่าระดับทีคาดหวัง
- C6 : การทํางานเป็ นทีม (Teamwork : T) ข้ าราชการมี GAP จํานวน คน และในรอบที ผลการประเมิน
ก็ยงั พบว่ามี GAP เหมือนเดิม
- T1 : การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking-AT) ในรอบที ข้ าราชการมี GAP จํานวน คน และ
ในรอบที ส่วนใหญ่กม็ ผี ลการประเมินตํากว่าระดับทีคาดหวัง
- T2 : การตรวจสอบความถูกต้ องตามกระบวนงาน (Concern for Order - CO) ใน รอบที ข้ าราชการ
มี GAP จํานวน คน ส่วนในรอบที ส่วนใหญ่กม็ ผี ลการประเมินตํากว่าระดับทีคาดหวัง
- T3 : ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน (Flexibility - FLX) ในรอบที ข้ าราชการมี GAP จํานวน คน ส่วน
ในรอบที ข้ าราชการมี GAP เพิมขึนอีก คน
ซึงจากผลการประเมินสมรรถนะพบว่า สมรรถนะหลักทีพบว่ามีชอ่ งว่างลบ มากทีสุด คือ การมีนําใจ ใจเปิ ดกว้ าง
เป็ นพี เป็ นน้ อง (Relationship) และการสั งสมความเชี ยวชาญในงานอาชี พ (Expertise/Mastery)
กลุ่มส่งเสริ มสนับสนุนวิชาการ ได้ ส่งข้ อมูลผลการประเมินสมรรถนะของข้ าราชการ และพนักงานราชการให้ กบั
หัวหน้ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายและเจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบหลักของกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย ในตัวชีวัดที เพือใช้เป็ นข้อมูลประกอบ
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) ต่อไป
สรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของข้ าราชการและพนักงานราชการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.
มีผลดังนี
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จําแนกตามระดับผลการปฏิบตั ริ าชการ (คน)
ประเภท
รอบการประเมิน

ระดับดีเด่ น
(90 - 100
คะแนน)

ระดับดีมาก
(80 - 89.99
คะแนน)

ระดับพอใช้
ระดับดี
(70 - 79.99 (60 - 69.99
คะแนน)
คะแนน)

รอบ

รอบ รอบ

รอบ รอบ

รอบ

รอบ รอบ

. ข้ าราชการ
- รอบที จํานวน

คน

- รอบที จํานวน

คน

20

5

14

6

26

8

1
2

. พนักงานราชการ
- รอบที จํานวน

คน

- รอบที จํานวน

คน

1

2

9
1

9

3

 สรุปปั ญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะ

1) เนืองจากมีผ้ปู ระเมินหลายคนและลักษณะงานของกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย มีความแตกต่างกัน ทําให้ การนํา
คะแนนประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการมาจัดเรี ยงลําดับ (Ranking) ในภาพรวมของสํานักโรคไม่ติดต่อไม่ได้
ดังนันจึงขอเสนอแนะให้งดการติดประกาศผูม้ ผี ลงานดีเด่นและดีมาก เพราะทําให้ เกิดการเปรียบเทียบกันระหว่างกลุม่
เกิดข้ อขัดแย้ งและกระทบกับขวัญและกําลังใจ
) ผลการประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามลักษณะงานทีพึงปฏิบตั นิ นั ระหว่างผู้ประเมินและผู้รบั
การประเมินบางคน มีความเห็นไม่ตรงกัน ทําให้เกิดความขัดแย้ งขึน ดังนันกรมควบคุมโรคจึงควรมีการพัฒนาและ
ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลสมรรถนะรายบุคคล
) เนืองจากมีข้อจํากัดในด้านงบประมาณทีได้รบั การจัดสรรจากกรมควบคุมโรค ทําให้การเลือนขันร้ อยละ
เงินเดือนไม่สอดคล้องกับระดับผลงานทีประเมินได้ ดังนันจึงขอเสนอแนะให้กรมควบคุมโรคแยกเรืองการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการและการพิจารณาความดี ความชอบ การเลือนขันร้ อยละเงินเดือนออกจากกัน โดยมอบหมายให้
แต่ละสํานักเป็ นผู้พจิ ารณาบริหารจัดการการเลือนขันร้ อยละของเงินเดือนในแต่ละระดับผลงานตามความเหมาะสม
และพิจารณาภายใต้ องค์ประกอบอืนๆ ด้วย
) เพือป้องกันและลดความขัดแย้ งทีจะเกิดขึน หัวหน้ ากลุม่ / ศูนย /◌์ฝ่ าย ควรให้ ความสําคัญในการตกลง
ให้ ความเห็นชอบร่วมกันกับบุคลากรในกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย ในการกําหนดตัวชีวัดของงานตามภารกิจและกําหนด
เงือนไขการประเมินให้ คะแนนในระดับ และ คะแนน ให้ ชดั เจนก่อนการประเมิน
5) กรมควบคุมโรคควรกําหนดพฤติกรรมในสมรรถนะแต่ละตัว / แต่ละระดับทีชีชัดว่าเป็ นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมทีเหมาะสมกับบุคลากรของกรมควบคุมโรค เนืองจากพฤติกรรมในสมรรถนะหลักทีสํานักงาน กพ.
กําหนดนันค่อนข้ างกว้ าง เพราะใช้ กบั ข้ าราชการทุกกระทรวง [ ซึงในกรณีนสํี านักโรคไม่ตดิ ต่อได้ นาํ ผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ตามค่านิยมกรมควบคุมโรค
(I SMART) ซึงมี ท่านผู้ทรงคุณวุฒกิ รมควบคุมโรค (นายแพทย์สราวุธ สุวณ
ั ณทัพพะ) เป็ นวิทยากร โดยมีการกําหนด
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รายละเอียดของพฤติกรรมในสมรรถนะหลักแต่ละตัว สําหรับพฤติกรรมทีควรปฏิบตั เิ พิมขึน (More of) และพฤติกรรม
ทีควรปฏิบตั ลิ ดน้ อยลงหรื อเลิกปฏิบตั ิ (Less of) เพือนํามาใช้ ประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะหลักของ
เจ้ าหน้ าทีสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ]
6) ผู้บริ หารควรนําผลการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของเจ้ าหน้ าทีไปประกอบการพิจารณาในการ
บริหารจัดการความเหมาะสมของจํานวนงานกับอัตรากําลังภายในกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายด้ วย

. การให้รางวัล
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อแจ้ งผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ ให้ข้าราชการทุกคนรับทราบเป็ นรายบุคคลเมือ
ดําเนินการประเมินผลเสร็จสินในแต่ละรอบการประเมิน และส่งผลการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการให้กรมควบคุมโรค
และประกาศรายชือผู้มผี ลงานในระดับ ดีเด่น และดีมาก ติดบอร์ดของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ เพือประกาศให้ เจ้ าหน้ าที
ทุกคนได้รบั ทราบและนําข้อมูลผลการประเมินฯ เข้าทีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
เพือพิจารณาร้ อยละของการเลือนขันเงินเดือนและค่าตอบแทนต่างๆ โดยนําหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
มาประกอบการพิจารณาเลือนขันเงินเดือนและค่าตอบแทนอืนๆ
กรมควบคุมโรคจัดสรรวงเงินงบประมาณ ในการเลือนขันเงินเดือนของข้ าราชการให้ ตามจํานวนข้ าราชการ
ของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ ซึงจากการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้ าราชการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อพบว่า มีจํานวน
ข้าราชการทีมีผลงานอยูใ่ นระดับดีเด่นและดีมากเป็ นจํานวนมาก ดังนันด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณ สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
จึงมีการกําหนดร้ อยละของการเลือนขันเงินเดือนใหม่ให้เหมาะสม และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้พจิ ารณา
จัดสรรวงเงินงบประมาณให้ กบั กลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายตามจํานวนข้ าราชการทีมีอยูใ่ นกลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ าย โดยมอบหมาย
ให้ หวั หน้ ากลุม่ / ศูนย์ / ฝ่ ายเป็ นผู้พิจารณาร้ อยละของการเลือนขันเงินเดือนของข้ าราชการแต่ละคน ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงือนไขต่างๆ ทีประกาศให้เจ้าหน้าทีทุกคนได้รบั ทราบแล้ว ร่วมกับ
ระดับผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการแต่ละคน และหัวหน้ากลุม่ / ศูนย์ /ฝ่ ายนําเสนอผลพิจารณาร้ อยละการเลือน
ขันเงินเดือนเพือผ่านความเห็นชอบจากผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ตดิ ต่อและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลซึงผล
จํานวนคนและร้ อยละของการเลือนขันเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบตั ริ าชการฯ ของข้ าราชการ มีดงั นี
รอบ
รอบ
ระดับผลงาน
จํานวน
จํานวน
ร้
อ
ยละ
ร้ อยละ
(คน)
(คน)
- ดีเด่น
( คะแนน)
27
3.00 - 4.00
5
4.00 - 4.99
- ดีมาก
13
( - . คะแนน)
2.20 - 2.99
25
3.00 - 3.99
- ดี
0
2.00 - 2.99
( - . คะแนน)
11
1.60 - 2.19
- พอใช้
1
1.00 - 1.99
( - . คะแนน)
1
1.00 - 1.59
- ต้องปรับปรุง
0
ไม่ได้เลือนเงินเดือน
1
ไม่ได้เลือนเงินเดือน
(น้ อยกว่า คะแนน)
รวม
หมายเหตุ : รอบที
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43

ข้ าราชการไม่ได้ เลือนเงินเดือนเนืองจากลา/ขาด/สายเกินสิทธิทกํี าหนดไว้
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที

. เครือข่ายทุกระดับ
สามารถบริ
หารจัดการ
การพัฒนา และร่วมมือ
และขับเคลือน การเฝ้า
กับเครือข่ายภาคี
ระวั
ง ป้องกัน ควบคุมโรค
ภายในประเทศ และ
/ ภัยสุขภาพ และการ
นานาชาติ รวมทัง
สนับสนุนพืนทีในการ บังคับใช้กฎหมาย เพือลด
ปัญหาทีมีผลกระทบ
ดําเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค ต่อสุขภาพ
และภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังยืน

มิติประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

. . ร้อยละของอําเภอที
เป็น "อําเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยังยืน" ตาม
คุณลักษณะทีกําหนด

. . ร้อยละของจังหวัด
ทีมี "อําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยังยืน" ตามคุณลักษณะ
ทีกําหนดอย่างน้อย อําเภอ

. . จํานวนข้อตกลงความ
ร่วมมือใหม◌่ทีกรมควบคุมโรค
ลงนามข้อตกลงกับเครือข่าย
หรือองค์กรระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
. . ร้อยละของข้อตกลง
ความร่วมมือทีดําเนินการ
สําเร็จตามทีกําหนด

-

-

-

-

-

70

5

50

50
(438
แห่ง)

100

Baseline
51 52 53 54

. . ร้อยละของจังหวัด
ทีม◌ีระบบ
บริหารจัดการและ
สนับสนุนตามมาตรฐานที
กําหนดเพือพัฒนา " อําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบ
ยังยืน"

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

80

5

100

60
(526
แห่ง)

100

55
100

57

90

5

100

95

5

100

70 80
(613 (700
แห่ง) แห่ง)

100

56

ค่าเป้าหมาย

= , ปี
กลยุทธ์

= , ปี

= )

100

แนวทางการพัฒนาและประเมิน
ระบบบริหารจัดการเพือพัฒนา
"อําเภอป้องกันควบคุมโรค
เข้มแข็ง"
* ระดับจังหวัด (มาตรฐานการ
บริหารจัดการ)

หน่วยงานรับผิดชอบ

= , ปี

1.1.1 เสริมสร้างศักยภาพ กองแผนงาน
และความเข้มแข็งของเครือข่าย- ประสานการจัดทําเกณฑ์
ทุกระดับ เพือการเฝ้าระวัง มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา
และประเมินระบบบริหารจัดการ
ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพทีได้มาตรฐาน เพือพัฒนา"อําเภอป้องกัน
ควบคุมโรคเข้มแข็ง"
. . ส่งเสริมผลักดันให้
* ระดับจังหวัด (มาตรฐาน
เครือข่ายร่วมมือบังคับใช้ การบริหารจัดการ)
* ระดับอําเภอ
90 กฎหมาย การจัดการลด
(คุณลักษณะ)
(788 ปัญหาทีมีผลกระทบต่อ
- สือสาร ถ่ายทอดเกณฑ์ฯ
แห่ง) สุขภาพและตอบโต้ภาวะ
ให้
สคร.
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
สื
อสารประชาสัมพันธ์ สร้าง
. . พัฒนาคุณภาพระบบ
กระแสจูงใจ จังหวัดสนใจเข้า
100 ฐานข้อมูลเครือข่ายของ
ร่วมอําเภอป้องกันควบคุมโรค
กรมฯ ทีเชือมโยงและ
เข้มแข็ง(ภาพส่วนกลาง) กํากับ
แลกเปลียนกับระบบฐาน ติดตามภาพรวมการประเมิน
ข้อมูลขององค์กรทีเกียวข้อง ของ สคร.
สํานัก / สถาบัน
5 ทังระดับพืนที ประเทศ
ร่วมจัดทําเกณฑ์ มาตรฐาน
และนานาชาติ
100

58

IMPACT : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง เหมาะสม (ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมทีถูกต้องและเหมาะสม ปี

☺

!  $ %&&'

เป้าประสงค◌์

. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
เฉพาะโรคและภัยสุขภาพที
สําคัญ ตลอดจนโรค
อุบัติใหม่ทีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

มิติประสิทธิผล (ต่อ)

ยุทธศาสตร์

. . จํานวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทีได้รับบริการ
เฉพาะโรค และภัยสุขภาพ
ทีสําคัญ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่
ทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล (ราย)

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

-

-

55
56

57

ค่าเป้าหมาย

5,119,0005,119,0005,119,0005,119,000

Baseline
51 52 53 54
58

บูรณาการ
ชุดความรู้ เตรียมเครืองมือ)
- สนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความ
รู้กับ สคร. มีศักยภาพ เพือนําไป
ถ่ายทอดให้กับเครือข่าย
สคร.
- จัดกระบวนการสือสาร
ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสจูงใจ
ให้เครือข่ายระดับพืนทีให้ความ
สําคัญ
- ประสานถ่ายทอดเกณฑ์ให้กับ
เครือข่ายจังหวัดเพือจัดทํา Self
Assessment ในระดับอําเภอโดย
ใช้เกณฑ์ทีกําหนด
- รวบรวม วิเคราะห์ผลการ
ประเมินระดับอําเภอร่วมกับ
จังหวัด
- บูรณาการองค์ความรู้ มาตรฐาน
วิชาการ จัดทําชุดเครืองมือ
- จัดกระบวนการพัฒนาถ่ายทอด
ความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของกรม ความต้องการ และ
ส่วนขาดของพืนที

หน่วยงานรับผิดชอบ

* ระดับอําเภอ (คุณลักษณะ)
. . พัฒนาการเข้าถึง
- สือสารถ่ายทอดเกณฑ์ฯ ให้
บริการป้องกัน รักษาและ
สคร.
ฟืนฟูสภาพเกียวกับ
โรคติดต่อสําคัญ โรคอุบัติใหม
◌่ - เตรียมองค์ความรู้ เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ (สํานัก
KM
และภัยสุขภาพทีสําคัญ

กลยุทธ์
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เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที
การพัฒนาเป็นศูนย์
กลางนโยบายมาตรการ
นวัตกรรมข้อมูลอ้างอิง
และมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ
ชาติทีได้มาตรฐานสากล
และเป็นทียอมรับ

. เป็นศูนย์กลางของ
นโยบาย มาตรการ
นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ของชาติทีได้มาตรฐาน
สากล เป็นทียอมรับ
และเชือถือ

มิติคุณภาพการให้บริการ

ยุทธศาสตร์

-

-

-

-

-

-

. . สัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการของกรมฯทีนําไป
กําหนดเป็นนโยบาย / ยุทธ
ศาสตร์ / แผนงาน/ มาตรฐาน
มาตรการ เพือการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศ
. . สัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ของกรมฯ ทีเข้าถึงเครือข่าย
และองค์กรทีเกียวข้อง
. . สัดส่วนของเครือข่าย
ทีเกียวข้องมีความพึงพอใจใน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

-

-

-

-

-

75

90

70

80

Baseline
51 52 53 54

. . สัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ทีดําเนินการตามมาตรฐาน
สากล

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

80

90

70

80

55

80

90

75

80

56

80

90

75

80

57

ค่าเป้าหมาย

80

90

75

80

58

ทวนและพัฒนานโยบาย
มาตรการนวัตกรรม
มาตรฐาน
วิชาการ ข้อมูลอ้างอิง การเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ
. . พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้
มาตรฐานสากล
2.1.3พัฒนากลไกและศักยภาพ
การเป็นศูนย์กลางของนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศ
ในด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.1.4 พัฒนากรมควบคุมโรค
ให้เป็นศูนย์รวมและแหล่งอ้างอิง
ขององค์ความรู้ และผลิตภัณฑ์
จากกรมควบคุมโรคและจาก
หน่วยงานอืนทีเกียวข้องทังภาย
ในและภายนอกประเทศ
. . พัฒนาคุณภาพระบบ
ฐานข้อมูลวิชาการ ของกรม
ควบคุมโรครวมถึงฐานข้อมูล
โรคและพฤติกรรมสุขภาพ
ด้านป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ และเชือมโยงกับฐาน
ข้อมูลหน่วยงานอืนทังภายใน
และภายนอกประเทศ

2. . พัฒนากรอบการทบ

กลยุทธ◌์

(สํ
้)ู านักจัดการความร

หน่วยงานรับผิดชอบ

!  $ %&&'

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที
การสือสารสาธารณะ
และประชาสัมพันธ์
อย่างทัวถึงและได้ผล
เพือป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

. มีกลไกการสือสาร
สาธารณะประชาสัมพันธ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน

มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์

70

-

. . มีกลไกการบริหาร
จัดการการสือสารสาธารณะ
เกียวกับโรคและภัยสุขภาพ
ทีสําคัญซึงบูรณาการกับหน่วย
งานทีเกียวข้องทังภายในและ
ภายนอกกรมฯ ตามเกณฑ์
ทีกําหนด

80

72

90

74

90

90

90

76

90

95

57

90

78

90

95

58

- ผ่านทัง ผ่านทัง ผ่านทัง ผ่านทัง ผ่านทัง
5
5
5
5
5
ขั
นตอน
ขั
นตอน
ขั
นตอน
ขั
นตอน
ขันตอน

-

-

-

. . ร้อยละของเครือข่าย
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในภาพลักษณ์ของกรม ฯ

. . . ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเหมาะสมตาม
เกณฑ์ทีกําหนด
70

80

80

68.6 66.6

90

56

ค่าเป้าหมาย
55

90

Baseline
51 52 53 54

. . ร้อยละของประชาชนที 93.9 99.8 97.3
รับทราบการสือสารสาธารณะ
เกียวกับโรคและภัยสุขภาพที
สําคัญของกรม ฯ
. . ร้อยละของประชาชน 88.5 80.3 89.5
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ตาม
เกณฑ์ใน เรืองโรคและภัย
สุขภาพทีสําคัญ ( โรคได้แก่
เอดส์/ ไข้หวัดใหญ่ / วัณโรค
ไข้เลือดออก / อุจจาระร่วง
เบาหวาน / ความดัน/ บุหรี สุรา
ในปี )

ตัวชีวัดเป้าประสงค◌์

หน่วยงานรับผิดชอบ

. . พัฒนาระบบข้อมูล (สํานักเผยแพร่
พฤติกรรมการเข้าถึงสือของ และประชาสัมพันธ์)
ประชาชนด้านการ ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
3.1.2 พัฒนาระบบและกลไก
การสือสารสาธารณะโดย
ช่องทางต่างๆรวมถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวัดผล
เพือให้ประชาชนจดจํามี
ความรู้ ปรับทัศนคติ และ
ปรับเปลียนพฤติกรรม เกียวกับ
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
โดยดําเนินการแบบบูรณา
การกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
3.1.3 พัฒนาระบบและกลไก
การประชาสัมพันธ์ เพือให้
กรมฯ มีภาพลักษณ์ทีดีใน
มุมมองของเครือข่ายและ
ประชาชน

กลยุทธ์
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4.1.2 ร้อยละของสถานการณ์ ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึงมีปัญหา
โรคและภัยสุขภาพทีกรม
ควบคุมโรคสามารถตอบโต้
ตามเกณฑ์ทีกําหนด

56

57

58

80

90

100

100

100

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน

55

ค่าเป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ

. . พัตนากลไกและขันตอน น
(ศ
ู ย์ตอบโต้ฯ)
การบริหารจัดการการเตรียม
ความพร้อม และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพแบบบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล
. . พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านโรคและภัยสุขภาพทีเกิดขึน
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ พร้อมทังเชือมโยงกับฐาน
ข้อมูลของหน่วยงานทีเกียวข้อง
. . การพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานในกรมฯ และหน่วย
งาน / เครือข่ายทีเกียวข้องใน
การเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพ

กลยุทธ์

ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพหมายรวมถึง โรคและภัยสุขภาพร้ายแรง และสามารถส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง เช่น ไข้หวัดใหญ่
อีกทังหมายรวมถึงโรคและภัยสุขภาพร้ายแรงและสําคัญทีมา
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทีเกิดจากธรรมชาติ หรือมนุษย์ เช่น นําท่วม โคลนถล่ม
กลุ่มเป้าหมายของยุทธศาสตร์
หน่วยงานเครือข่ายการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค ได้แก่
. สสจ. / สสอ.
. รพศ./ รพท.
. ทีม SRRT ระดับจังหวัด / อําเภอ/เทศบาล
. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
. ผู้ปฏิบัติงานของด่านควบคุมโรคฯ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สถานศึกษา ธนาคาร รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค
. กรมวิชาการ นอก สธ.
. หน่วยงานในพืนทีทีเกิดภาวะฉุกเฉินฯ หน่วยงานภายใน(กรมต่างๆ) และภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กรมปศุสัตว์ กรมบรรเทาสาธารณภัย)
. ผู้บริหาร นักวิชาการของสํานัก/สถาบัน/สคร. - บุคลากรของกรมฯ
. ประชาชนทัวไป

หมายเหตุ :

-

-

. . มีกลไกและขันตอนการ
บริหารจัดการการเตรียม
ความพร้อม และการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย
สุขภาพแบบบูรณาการตาม
เกณฑ์ทีกําหนด

. มีกลไกการจัดการ
เตรียมความพร้อมและ
บูรณาการระบบตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพทีได้มาตรฐาน
สากล

ยุทธศาสตร์ที
การเตรียมความพร้อม
และดําเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณ์
ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ
อย่างรวดเร็ว ตามความ
ต้องการของพืนที และ
ได้มาตรฐานสากล

Baseline
51 52 53 54
-

ตัวชีวัดเป้าประสงค์

เป้าประสงค◌์

ยุทธศาสตร์

!  $ %&&'

เป้าประสงค์
ตัวชีวัดเป้าประสงค์

. . จํานวนรายงานการ
ติดตามและประเมินผลโรค
และภัยสุขภาพสําคัญตาม
มาตรฐานทีได้รับการยอมรับ
(เรือง)
-

13

-

-

13

-

-

18

18

21

21

23

23

5

5

5

5

-

-

57

56

55

ค่าเป้าหมาย

Baseline
51 52 53 54

. มีกลไกการพยากรณ์ . . ระดับความสําเร็จของ ยุทธศาสตร์ที การ
ติดตามและประเมินผล โรค การติดตามประเมิน การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
ภาพรวมของการเฝ้าระวัง ผลภาพรวมและการติดตามทีมีคุณภาพ (ขันตอน)
ป้องกันควบคุมโรคและ ประเมินผลการบริหารจัดการ
ภัยสุขภาพของประเทศ ทรัพยากรของการเฝ้าระวัง
ตามมาตรฐานสากล
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล
. . จํานวนกลไกการ
ติดตามและประเมินผลใน
ระดับต่างๆทีมีประสิทธิภาพ
(กลไก)

ยุทธศาสตร์

24

24

5

58

หน่วยงานรับผิดชอบ

. . พัฒนาศักยภาพ ระบบ สํานัก / สถาบัน / สคร.
และกลไกการพยากรณ์โรค กองแผนงาน
การติดตามประเมินผล
ภาพรวม และการติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตาม
มาตรฐานสากล

กลยุทธ์
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เป้าประสงค์

หมายเหต◌ุ: ข้อมูล วันที

ธันวาคม พ.ศ.

. บุคลากรมีขีด
สมรรถนะสูงและมีจิตใจ
ให้บริการ
. . ร้อยละของบุคลากร
ของกรมควบคุมโรคมีสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ทีกําหนด

-

-

-

6.1.2 ร้อยละเฉลียถ่วงนําหนัก ความสําเร็จของผลสัมฤทธิ
ของมาตรการ/โครงการตาม
นโยบายการกํากับดูแล
องค์การทีดี (OG)

-

-

-

80

80

5

Baseline
51 52 53 54
-

ตัวชีวัดเป้าประสงค◌์

. เป็นองค์กรแห่งการ
. . กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที
เรียนรู้และมีระบบบริหาร มีระบบบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
จัดการทีได้มาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการ
สากล
องค์กรและบุคลากร
ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล

มิติด้านพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์

85

85

6

55

90

90

6

56

95

95

6

57

ค่าเป้าหมาย

100

100

6

58

หน่วยงานรับผิดชอบ

. . พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทีมีประสิทธิ
ภาพ
. . ส่งเสริมแลพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
. . พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรตาม
สมรรถนะและมาตรฐาน
ทีกําหนด

. . พัฒนาและยกระดับ กพร.และกองบริหาร
ระบบบริหารจัดการองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง ได้
มาตรฐานสากล
6.1.2 พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลตนเองทีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
. . พัฒนาและยกระดับ
การให้บริการและการบริหาร
จัดการเพือตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการ
ของประชาชน/เครือข่าย

กลยุทธ◌์
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ยุทธศาสตร์ ที การพัฒนาเป็ นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้ อมูลอ้ างอิง และมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของชาติทได้
ี มาตรฐานสากลและเป็ นทียอมรับ
ผลผลิตที : องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีด ้ านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีได้ มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที . :ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาวิชาการเพือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน
แนวปฏิบตั ิ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ลําดับที
โครงการ
1
โครงการการศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมปรั บเปลียนพฤติกรรมลดเสี ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (งบรายจ่ายอืน รอการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
กรมควบคุมโรค)
2
โครงการเสนอผลงานวิชาการและเข้ าร่วมประชุม เรือง World Conference on Drowning Prevention
ณ กรุงดานัง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (งบรายจ่ายอืน รอสํานักงบประมาณพิจารณา)
3

การเดินทางไปราชการต่างประเทศเพือเข้ าร่วมประชุม 4th International congress on Pre-diabetes and
the Metabolic Syndrome, Madrid Spain, April 6-9,
(งบรายจ่ายอืน รอสํานักงบประมาณพิจารณา)

4

โครงการแนวทางการดําเนินงานอําเภอเข้ มแข็งในการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง

5

โครงการจัดทําหลักสูตรการปรึ กษาเพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพลดเสียง ลดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข

6

โครงการจัดทํารายงานประจําปี

7
8

โครงการพัฒนาระบบการกํากับและประเมินผลการจัดการลดปัญหาโรคเรือรัง กรณีศกึ ษาความดันโลหิตสูง
และเบาหวานอย่างครบวงจร ระยะที
โครงการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนตามนโยบายรัฐบาล

9

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานจากการสํารวจพฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อ

10

โครงการจัดทํารายงานการสํารวจการสูบบุหรี ในเยาวชนไทย

11

โครงการพัฒนารูปแบบการสือสารความเสียงเพือการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง ปี
โครงการพัฒนาเครื อข่ายการจัดการความรู้แบบบูรณาการเพือสนับสนุนชุมชน บุคคล และระบบบริ การ
ลดเสียง ระยะที (โครงการต่อเนือง ปี )

12
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ยุทธศาสตร์ ที
การพัฒนา และร่ วมมือกับเครื อข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทังสนับสนุนพืนที
ในการดําเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยังยืน
ผลผลิตที เครื อข่ายเป้าหมายได้ รบั การสนับสนุน เสริ มสร้ างศักยภาพและความเข้ มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
กิจกรรมหลักที . พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
13

โครงการอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเพือเพิมศักยภาพบุคลากรในการจัดทํารายงานสถานการณ์ โรคและ
พฤติกรรมเสียงโรคไม่ตดิ ต่อในเครื อข่าย

กิจกรรมหลักที . พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ
14

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ปี งบประมาณ

15

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรของสํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

กิจกรรมหลักที . พัฒนา ประสาน สนับสนุนและประเมินศักยภาพ ระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทังในและระหว่างประเทศให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
16

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและความร่วมมือเพือขับเคลือนการดําเนินงานอําเภอเข้มแข็งในการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ

17

โครงการพัฒนาและขยายผลการป้องกันเด็กจมนํา ปี งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที การสือสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทัวถึงและได้ ผล เพือป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
ผลผลิตที : ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ รบั บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคทีเป็ นปั ญหาสําคัญ
กิจกรรมหลักที . : ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และ
การปรับเปลียนพฤติกรรมทีมีคณ
ุ ภาพ
18
19

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือด)
เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พรรษา ธันวาคม ปี
โครงการรณรงค์สอสารป
ื
้ องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ปี
แผนงาน / โครงการด้านโรคไม่ ตดิ ต่อและการบาดเจ็บทีได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากองค์ การอนามัยโลก (WHO) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.

1. Effective Information Management System of Basic Information on NCDs and their Risk Factors
2. Improving Injury Surveillance System and its Management
3. Health Promoting Hospital for Road Safety
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โปรดทําเครืองหมายถูก ( / ) หน้าข้อความทีท่านคิดว่าถูกและทําเครืองหมายผิด (x) หน้าข้อความ
ทีท่านคิดว่าผิด
...............1. โรคหัวใจและหลอดเลื อดสามารถป้องกันได้ โดยการปรั บพฤติกรรมดําเนินชี วิตในแต่ละวันให้
ลดปัจจัยเสียง
............... . ปั จจัยเสียงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน
โรคอ้ วน ภาวะเครียด การไม่ออกกําลังกาย บริโภคอาหารเกิน ไม่ถกู สัดส่วน สูบบุหรีและดืมแอลกอฮอล์
............... . หากมีเจ็บแน่นหน้ าอกเหมือนมีอะไรมารัดหรือกดทับหน้ าอก หายใจไม่ทนั รู้สกึ เหมือนหายใจอึดอัดและ
อาจเจ็บร้ าวไปทีแขนซ้าย ต้นคอ หรือกราม ขณะออกแรง อาจเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดได้ ควรไปพบแพทย์
............... . หากพบคนปกติ เกิดอ่อนแรงของแขนหรือขาซีกเดียว ให้ นกึ ถึงอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองและ
รี บพาไปโรงพยาบาลโดยด่วน ภายใน ชัวโมง จะได้ ชว่ ยรักษาชีวติ และสามารถฟื นฟูกลับมาได้ เป็ นปกติ หรื อ
ใกล้ เคียงคนปกติมากทีสุด
............... . เราควรรับประทานนําตาลไม่เกินวันละ - ช้ อนชา ทังนีขึนอยู่กับการใช้ พลังงานของร่ างกาย
เพราะถ้ ารับประทานมากและสะสมเป็ นเวลานานจะส่งผลให้ เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
............... . การลดนําหนักตัวให้ เร็วทีสุด โดยการรับประทานอาหารให้ น้อยลง เพียง มือ / วัน และออกกําลังกาย
หักโหมมากขึน เป็ นวิธกี ารป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดที สุี ด
............... . ไม่วา่ จะสูบบุหรีเอง หรือได้ รบั ควันบุหรีมือสอง ก็สง่ ผลให้ เสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกัน
............... . สําหรับผู้ทดืี มเครืองดืมแอลกอฮอล์ควรลดการดืมลง จะช่วยลดความเสียงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
ได้ โดยแนะนําว่าในเพศชายดืมไม่เกินวันละ แก้ ว และหญิงไม่เกินวันละ แก้ ว
............... . การบริโภค ผลไม้ สดทีไม่หวานและผักเพิมขึน รวมถึงลดอาหารทีประกอบด้ วยไขมันอิมตัว จะช่วยลด
ความเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
...............10.ในวันหนึ งเราควรบริ โภคเกลื อ หรื อผลิ ตภัณฑ์ ที มี เกลื อผสม ให้ น้ อยกว่า - ช้ อนชาต่อวัน
จะช่วยลดระดับความดันโลหิตลง และโอกาสเสียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดลงได้

หมายเหตุ : คาดหมายไว้ ในโครงการฯ ว่ากลุม่ เป้าหมายทีผ่านกิจกรรมรณรงค์ฯ ควรตอบความรู้ในแบบทดสอบฯ
ผ่านร้ อยละ



Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/


☺

☺

☺



☺

***********************************
โปรดทําเครืองหมายถูก ( / ) หน้ าข้อความทีท่านคิดว่าถูก และทําเครืองหมายผิด (x) หน้ าข้อความทีท่าน
คิดว่าผิด
...............1. โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด และอัมพฤกษ์ อัมพาตสามารถป้องกันได้
...............2. การบริ โภคเกลือ หรื อผลิตภัณฑ์ทีมีเกลือผสม น้ อยกว่า ช้ อนชาต่อวัน จะช่วยลดระดับความดัน
โลหิตให้ ลงได้
............... . ค่าความดันโลหิตตัวบนน้ อยกว่า
มิลลิเมตรปรอท และตัวล่างน้ อยกว่า มิลลิเมตรปรอท
จึงจะถือว่า ความดันโลหิตปกติ ถ้ าวัดได้ เท่ากับหรื อมากกว่า / มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเริ มมีภาวะเสียง
และถ้ าวัดได้ คา่ ความดันโลหิตตังแต่ / มิลลิเมตรปรอทขึนไป ให้ สงสัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง
............... . การควบคุมนําหนักให้ ปกติ โดยการรับประทานอาหารให้ ครบส่วน และพอเหมาะกับการใช้
พลังงานของร่างกายในแต่ละวัน ช่วยในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาดเลือดและ
อัมพฤกษ์ อัมพาตได◌้
............... . เราควรรับประทานนําตาลไม่เกินวันละ - ช้ อนชา ทังนีขึนอยูก่ บั การใช้ พลังงานของร่างกาย เพราะ
ถ้ ารับประทานมากและสะสมเป็ นเวลานานจะส่งผลให้ เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้
............... . ปั จจัยเสียงของโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม ทําให้ โรคนีสามารถป้องกันได้ น้อย
แต่ทงนี
ั เราควรปฏิบตั ติ วั เพือป้องกัน หรือชะลอการเกิดโรคนีออกไป
............... . การลดนําหนักตัวให้ เร็วทีสุด โดยการรับประทานอาหารให้ น้อยลง เพียง มือ /วัน และออกกําลังกาย
หักโหมมากขึน เป็ นวิธกี ารป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ ดที สุี ด
...............8. ผู้ทมีี ระดับความดันโลหิตสูงในช่วงแรก ส่วนใหญ่จะไม่มอี าการแสดงให้ เห็น ทําให้ ไม่ทราบว่าเป็ นโรค
ต่อมาอาจมีอาการทีอาจสังเกตได้ คือ อาการปวดมึนท้ ายทอย ปวดศีรษะตุบๆ เลือดกําเดาออก
ตามัว ฉะนันเราควรตรวจเช็คความดันโลหิตอย่างน้ อย ปี ละครัง เพือจะได้ วางแผน ปฏิบตั กิ ารป้องกัน
โรคความดันตังแต่เนินๆ
............... . ปั จจัยเสียงทีสําคัญของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต คือ ความดันโลหิตสูง
...............10. การบริ โภคผลไม้ สดทีไม่หวานและผักเพิมขึน รวมถึงลดอาหารมัน และอาหารทีประกอบด้ วย
ไขมันอิมตัว ช่วยในการลดระดับความดันโลหิตลงได้
หมายเหตุ : คาดหมายไว้ ในโครงการฯ ว่ากลุม่ เป้าหมายทีผ่านกิจกรรมรณรงค์ฯ ควรตอบความรู้ในแบบทดสอบฯ
ผ่านร้ อยละ
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