
การด าเนินงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแขง็แบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS)
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

DISTRICT HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT / DC

NCD   ENVIRONMENT  RTI  EOC LTC @ 1000DAYS 

2๓ ธันวาคม 2559
๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๐

สุวัฒนะ  วงศ์ปฏิมาพร
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ/ผช.สสอ.
ปฏิบัติงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคอนสวรรค์





มรีะบบขอ้มูลข่าวสารที่

ด ี/ปัญญา 

มรีายได้
มสุีขภาวะที่

ดี

การขบัเคลือ่นระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health system : 

DHS

ภาค

ประชา

ชน

(อสม. 

บวร.)วสิาหกจิ

ชมุชน

รพ.ชมุชน

รพ.

สต

.

สสอ.

ภาคเีครอืข่าย

อปท.

๑



ระบบสขุภาพ(สขุภาวะ)

ระบบสาธารณสขุ

ระบบบรกิาร

ทางการแพทย์

ระบบความสมัพนัธท์ัง้มวลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสขุภาพ

ระบบสขุภาพ



ระบบสขุภาพ
ภาวะของมนษุยท์ีส่มบรูณ์ท ัง้ทางกาย ทางจติ ทางปญัญา 

และทางสงัคม เชือ่มโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดลุ

สุขภาวะ

ทางปัญญา

สุขภาวะทางสงัคม

สุขภาวะทางจิต

สุขภาวะทางกาย

(พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ.2550)



สิง่ทีข่บัเคลือ่นมา .....ระดบัอ าเภอ

สสอ./รพช./ภาคเีครอืข่าย

๒



ร่วม

เอกภาพ ของภาคเีครือข่ายสุขภาพอ าเภอ
รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน 

Essential 
Cares

Self 
Care

Clinical Outcomes
• Morbidity อัตราป่วย
• Mortality อัตราตาย
• Quality of Life คุณภาพชีวิต

Psychosocial 
Outcomes
• Value คุณค่า
• Satisfaction ความพอใจ
• Happiness ความสุข

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (DHS)

CBL
Common Goal ร่วมคิด
Common Action ร่วมท า

Common Learning ร่วมเรียนรู้

Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ.

Other 
Sector

s

ภาคส่วน
อ่ืนๆSRM

Action 
Research / R2R

เอกภาพ DHS

• แนวคิด - นโยบาย
• โครงสร้าง
• แบ่งปันทรัพยากร
(Resources  Sharing)
• พัฒนาก าลังคน
• ระบบข้อมูล
• ระบบสนับสนุน
• การจัดการแนวใหม่ 

New  Management 
(Partnership & 

Networking)

Essential

Cares

1. ส่งเสริม - ป้องกัน
2. แม่และเด็ก
3. ระบบแพทย์ฉุกเฉิน
4. เจ็บป่วยเล็กน้อย
5. สุขภาพฟัน
6. โรคเรื้อรัง
7. จิตเวช - สุขภาพจิต
8. ผู้พิการ
9. ผู้ป่วยระยะท้าย
10. กลุ่มเสี่ยงสูง

(เด็กเล็ก  วัยรุ่น    
ผู้สูงอายุ   คนจน 

คนทุกข์ยาก)

PCA

๓



การขับเคลือ่นงานอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC)

S

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย(Stake holder)

W

O T

ภาคประชาชน

วิชาการ รัฐ/ทอ้งถ่ิน
S1O1  บุคลากรมีศกัยภาพสามารถขบัเคล่ือน
นโยบาย จงัหวดั/อ าเภอ สู่ระดบัทอ้งถ่ินได้
S1+S2+O1+O2+O3+O4 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน นโยบายดา้น
สุขภาพ /สร้างภาคเครือข่าย โดยไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากส่วนทอ้งถ่ินเพียงพอ
S3+O1+O2+O3+O4 อ าเภอมีระบบ
ควบคุมโรคท่ีเขม้แขง็ในการขบัเคล่ือน นโยบาย
สุขภาพ/สร้างภาคีเครือข่ายS1O2 สร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัภาคีเครือข่ายในการขบัเคล่ือน
นโยบายดา้นสุขภาพ

Target

กลยทุธ์

แผนสุขภาพระดบัอ าเภอ DHS (ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมป้องกนัโรค)

1เหาฉลาม Policy 2 ยิง่รู้จกั  ยิง่รักเธอ    ก าลงัขบัเคล่ือน



การขับเคลือ่นงานอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC)
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

ระบบบรหิาร ระบบบริการ เรียนรู้พฒันา

ภาคีเครือข่าย
ตวัเรา
ประชาชน

๑.ระบบงาน
๒.CPG มากกวา่ ๑๐ เร่ือง
๓.การเช่ือมโยงสู่ระบบ
สัง่การ/ร่วมมือ
ดูแลต่อเน่ือง / ในบริบท
ของเรา
ร่วมกบัภาคี( ทอ้งถ่ิน/

ประชาชน)

๑.ร่วมกบัภาคี
๒.ตวัเรา
๓.ธรรมนูญสุขภาพ
๔.ประเมินผล
กระทบ ***

อ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็เป็นกลไก
ขบัเคล่ือนนโยบายระดบัอ าเภอแบบบูรณาการ



ขั้นตอนการขับเคลือ่นงานอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC)

๑.ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

๒. ค้นหาปัญหา ในพื้นที่ 

๓. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

๔. การขับเคลื่อนงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สู่แผนปฏิบัติการ ผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่



ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC) (ต่อ)

๑.ทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ประชุมเพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัภาคีเครือข่าย

๑.โครงการที่ด าเนินการในระดับพื้นที่ ไม่ได้เกิดมาจากพื้นท่ีจริงๆ แต่เกิดจากคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพระดับพื้นที่ จากการสั่งการจากนโยบาย

สิ่งที่จะท า จัดท าประชาคมเพื่อหาปัญหาในพื้นที่

๒.โครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ยังใช้วิธีการเดิมๆ

สิ่งที่จะท า ค้นหานวัตกรรมโครงการใหม่ๆมาใช้แก้ไขปัญหา

๓.ประชาชนมุ่งหวังในเรื่องเศรษฐกจิมากกว่าเรือ่งสุขภาพ

สิ่งที่จะท า แก้ปัญหาสุขภาพควบคู่ไปกับการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิและสร้างนโยบายสาธารณะ



ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC) (ต่อ)

๒. ค้นหาปัญหา ในพ้ืนที่ 

ส ารวจข้อมูลทุกต าบล เพ่ือค้นหาปัญหาด้านสุขภาพ สรุปได้ดังนี้

๑.กลุ่มโรคต่างๆ

๒.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.ปัญหาด้านพฤติกรรม

๔.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

๕.อื่นๆ (เช่น เหตุร าคาญ ,ขับรถจักรยานยนต์เสียงดังในชุมชน)

ประเดน็ปัญหาตามนโยบาย
๑.โรคไข้เลือดออก (เน้นควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม) 
๒.โรคเร้ือรัง (เบาหวานและความดนัโลหิตสูง)
ประเดน็ปัญหาตามพืน้ที่
๓.โรคมือ เท้า ปาก
๔.โรคไข้หวดัใหญ่
๕.การป้องกนัอุบัตเิหตุทางถนน



ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC) (ต่อ)

๓.การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

มีแผนสุขภาพ/แนวทางแก้ปัญหา  ๗  เรื่อง

๑.โรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง)

๒.โรคไข้เลือดออก

๓.LONG TERM CARE

๔.พัฒนาการเด็ก

๕.การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

๖.การป้องกันเด็กจมน้ า

๗.การพัฒนางานสุขภาพจิตสู่ชุมชน



ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC) (ต่อ)

๔. การขับเคลื่อนงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)สู่แผนปฏิบัติการ ผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่

มกีารตดิตาม รายโครงการ

และตดิตามในรปูคณะกรรมการประเมนิกองทนุฯ ระดบัอ าเภอ



ขั้นตอนการขับเคลื่อนงานอ าเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐
ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC) (ต่อ)

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 

ระบบระบาดวิทยามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น

ฐานขอ้มูลที่มีความน่าเชือ่ถือ ถูกตอ้ง ครบถว้น รวดเร็ว และควรมทีีมงาน

จดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบและมีประสิทธภิาพ สามารถน าไปใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจไดท้กุระดบั (ระดบัปฏบิตักิาร และระดบัผูบ้รหิาร)

พฒันาฐานขอ้มูล
ตดัสินใจ
บนระบบขอ้มูล



(แนวทางปี ๒๕๖๐)
การขับเคลือ่นงานอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๐

ภายใต้ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS/DC)
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

พัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาชน 

ภาคประชาชน  

เน้น ๓อ ๒ส

(งาน NCD )  

พฒันาฐานขอ้มูล ตดัสินใจ
บนระบบขอ้มูล/วิชาการ

๑.ส่งเสริมความเขม้แขง็ชุมชน (ปัจจยั๔  สุขภาพดี มีรายได)้
๒.ตระหนกั คือ(ก าหนดความร่วมมือ/สร้างกลไกปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัอาชีพ, บริบทชุมชน) 

๓.DPAC ดา้นสาธารณสุข
๔.ธรรมนูญสุขภาพ และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ****

Self 
Care

Action 
Research / R2R



สิง่ทีจ่ะขบัเคลือ่นตอ่ไป .....ระดบัอ าเภอ

สสอ./รพช./ภาคเีครอืข่าย

๔



การด าเนินงานพฒันาคณุภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ DHB/(พชอ.) ปี ๒๕๖๑
อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

DISTRICT HEALTH BOARD

DEVELOPMENT / DC NCD   ENVIRONMENT  RTI  EOC LTC @ 1000DAYS 
2๓ ธันวาคม 2559
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๖๐

๕



Essential
Cares

ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่ม
และพระสงฆ์

(เน้นผู้พิการ/ยากจน/ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง)

1. แม่และเด็ก-๑๐๐๐วัน
2. วัยเรียน/เยาวชน
3. วัยท างาน
4. วัยสูงอาย/ุพิการ
5. พระภิกษุ

เอกภาพ DHB
• แนวคิด - นโยบาย
• โครงสร้าง
• แบ่งปันทรัพยากร
(Resources  Sharing)
• ก าลังคน
• ระบบข้อมูล
•ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข
• ระบบการเงิน
• ยา เครื่องมือ
• เทคโนโลยี 

ร่วม

เอกภาพของการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ภาคีเครือข่าย)
มหาดไทย- สสอ.-รพ.ชุมชน –วิชาการ-รพ.สต.-อปท.-เอกชน ชุมชน 

จดับริการที่จ าเป็น
Essential 

Cares

Self 
Care

Clinical Outcomes
• Morbidity (อัตราป่วย)
•Mortality อัตราตาย
• Happiness(ความสุข)

Psychosocial Outcomes
• Value (คุณค่า)
•Satisfaction ความพอใจ
•Happiness(ความสุข)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.)

CBL จปฐ.
Common Goal ร่วมคิด
Common Action ร่วมท า

Common Learning ร่วมเรียนรู้

รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู ส่งเสริมป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข**

SRM

Action 
Research / R2R

๖

คุณภาพชีวิต Quality of life(well being)



แนวทางขับเคลือ่นงาน พัฒนาคณุภาพชีวิตระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.) ปี ๒๕๖๑
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

ระบบบริหาร ระบบบริการ เรียนรู้พัฒนา

-คณะกรรมการ พชอ.
-ก าลังคน
-ระบบข้อมูล
-EOC
-ระบบการเงิน
-ยา เครื่องมือและ
เทคโนโลยี

1. แมแ่ละเด็ก
2. วัยเรียน/เยาวชน
3. วัยท างาน
4. วัยสูงอายุ/พิการ
5. พระภิกษุ
6. ระบาดวิทยา (ระบบ

เฝ้าระวังโรคและภัย
สุขภาพ)

๑.ร่วมกบัภาคี
๒.ตวัเรา
๓.ธรรมนูญสุขภาพ
๔.ประเมินผลกระทบ 
***
๔.การจดัการความรู้
(KM/R2R )
๕.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๗



กลไกการขบัเคลื่อนงาน พัฒนาคณุภาพชีวิตระบบสขุภาพอ าเภอ(DHB) ปี ๒๕๖๑ 
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

แนวทาง เตรียมด าเนินการ ด าเนินการ

1.เกิดคณะกรรมการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ)

2.เข้าใจบทบาทหน้าที่
3.MOUร่วมกัน
๔.ระบบข้อมูล/sat
๕.ระบบการเงิน
๖.เทคโนโลยี

๑.เกิดแผนดูแลทุกกลุ่มวัย
และพระสงฆ์
เน้นกลุ่มด้อยโอกาส พิการ
สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
๒.เกิดคณะกรรมการต าบล
๓.จัดท าระบบข้อมูล/
เชื่อมโยงศูนย์อ าเภอ
๔.มีกลไกติตดามสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน

๑.ทุกต าบลด าเนินการ
ตามแผน/ดูแลทุกกลุ่มวัย
๒.ธรรมนูญสุขภาพเกิด
ข้อตกลงร่วมกัน/ระดับ
ต าบล/ระดับหมู่บ้าน
๓.ระบบเฝ้าระวังตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข
๓.ประเมินผลกระทบราย
โครงการ(impact)

๘

สรุปผล

๑.ทุกต าบลมี KM /
นวัตกรรม/วิจัย อย่าง
น้อย ๓ เรื่อง
๒.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการด าเนินงาน
ระดับอ าเภอ

คณะกรรมการ พฒันาคุณภาพชีวิตระบบสุขภาพอ าเภอ(DHB) ติดตามทุกเดือน



แนวทางการขบัเคลื่อน นโยบาย DHB ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
เตรียมพิจารณาออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี รองรับโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
ระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB)

๑.ตามแนวทาง ประชารัฐ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” บูรณาการทุกภาคส่วน

๒.ในรูปแบบ “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ”(DISTRICT HEALTH BOARD: DHB) 

๓.มีนายอ าเภอ เป็นประธาน ทีมสาธารณสุขอ าเภอ เป็นเลขานุการ 

๔.มีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน เอกชน อปท/อบต. วิชาการ และตัวแทนภาครัฐ มาร่วม

๕. เป้าหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอ าเภอ

๖. เน้นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะ สิ่งแวดล้อม ให้
ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐ



ขยายความร่วมมือบูรณาการการท างานร่วมกันของ 4 กระทรวง (MOU) ได้แก่
๑.กระทรวงมหาดไทย
๒.กระทรวงสาธารณสุข
๓.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
๔.และกระทรวงศึกษาธิการ
๕.และหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพ มุ่งพัฒนาเครือข่ายอ าเภอประชารัฐ ได้แก่ 

๕.๑ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
๕.๒ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
๕.๓ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



สิง่ทีก่ าลงัด าเนินการ .....ระดบัอ าเภอ

สสอ./รพช./ภาคเีครอืข่าย

๙



๑.จัดท าแผนบูรณาการระดับอ าเภอ ๔+๑
๒.พัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง (กลไกระดับต าบล)

เพื่อการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ บันไดผลลัพธ์ (Outcome  Mapping)
๓.พัฒนาคณะท างานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (สร้างชุมชนเข้มแข็ง) โดย บันไดผลลัพธ์
(Outcome Mapping) / ก าลังด าเนินการในบางหมู่บ้าน

โดยใช้ IPC (INFORMATION PARTICIPATION CYCLE) =I+3P 

๑๐

ครอบครัว/ บุคคล 

หมู่บา้น/ต าบล

อ าเภอ

I = ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพ
3P = ร่วมคิด   ร่วมท า   ร่วมรับผลประโยชน์



แผนยุทธศาสตร์ (๔+๑)
๑.ความมัง่คงดา้นอาหาร

๒.ความมัน่คงดา้นทีอ่ยู่อาศยั

๓.ความมัน่คงดา้นยารกัษาโรค

๔.ความมัน่คงดา้นเคร ือ่งนุ่งหม่

+๑.ความมัน่คงดา้นการศกึษา ประเพณี วฒันธรรม

ชว่งเวลา ตลุาคม ๒๕๖๐ เสนอพจิารณา



พัฒนาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง (กลไกระดับต าบล)
เพื่อการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ



พัฒนาคณะท างานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (สร้างชุมชนเข้มแข็ง) โดย บันไดผลลัพธ์
(Outcome Mapping) / ก าลังด าเนินการในบางหมู่บ้าน



๑.ความมั่งคงด้านอาหาร
จุดแข็ง

๑.มีแหล่งวัตถุดิบ/ผลิตอาหารที่หลากหลาย 
พืช /ปศุสัตว์ /ประมง
๒.มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง
๓.การคมนาคมขนส่งที่สะดวก
๔.เกษตรกรผู้ผลิตอาหารเป็นเกษตรที่ก้าวหน้า
๕.มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง
๖.มีภาคีเครือข่าย

จุดอ่อน
๑.กลไกทางการตลาดไม่แน่นอน
๒.ต้นทุนการผลิตสูง
๓.ขาดการเรียรู้สิ่งใหม่ๆ/ประสบการณ์
๔.ขาดการแปรรูป/ถนอมอาหาร(ในสินค้าที่ล้น
ตลาด)
๕.การเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีคุณภาพ
๖.กระบวนการผลิต ใช้สารเคมี

โอกาส
๑.สร้างศูนย์เรียนรู้/ศึกษาดูงาน
๒.พฒันาสินค้าให้มมีาตรฐานและปลอดภัย
(foodsafety CFGT  GMP)

๓.กระจายสินค้าให้เข้าถึงวงจรการตลาด
๔.ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคเลือบริโภค
อาหารให้ได้คุณภาพ
๕.มกีารควบคุมด้านชีวภาพทีด่ี

อุปสรรค
๑.ภยัธรรมชาติ/สภาพอากาศ
๒.การเกิดโรคระบาดในพ้ืช และสตัว์
๓.ความล่าชา้ของแหล่งเงินทุน

So (กลยุทธ์/นวตักรรม)
๑.ท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานตาม
รอยพ่อ
(เกษตร /ปศุสัตว์ /ประมง)

WO (กลยุทธเชิงแก้ไข)
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้
เกษตรอนิทรีย์ใช้ชีวภาพ

ST (กลยุทธเชิงป้องกนั)

จัดท าแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาล/ภัย
ธรรมชาติทีจ่ะเกดิขึน้ เช่น
-การเลีย้งปลา
-ปลูกพืช /ชนิดพืช

WT (กลยทุธ์เชิงรับ)

พฒันาอาหารใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานสากล
-ป้าย CFGT

-มาตรฐาน GMP /GAP

-มาตรฐาน อย.
-ตลาดสีเขียว



๒.ความมั่งคงด้านทีอ่ยู่อาศัย
จุดแข็ง

๑.การกระจายอ านาจการบริหารจัดการลงสู่ท้องถิ่น
แต่ละพื้นที่ ชัดเจน
๒.มีงบประมาณช่วยเหลือจาก พมจ./อ าเภอและงบ
นอก (การบริจาค, สมทบจากชุมชน)
๓.งบฉุกเฉิน (กองทุนสุขภาพต าบล) ๕%
๔.ท้องถิ่นมีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(กองช่าง)
๕.สาธารณสุขมีบุคลากรดูแลด้าสิ่งแวดล้อม ระบบ
LTC(CM, CG)

จุดอ่อน
๑.พบภัยธรรมชาติบางพื้นที่ (วาตภัย, อัคคีภัย/
อุทกภัย)
๒.งบประมาณด้านการช่วยเหลือไม่เพียงพอ ล่าช้า 
แก้ไขปัญหาไม่ทัน
๓.พบปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก
๔.ระบบการสั่งการไม่ชัดเจน /ซ้ าซ้อน
๕.บุคลากรภาระงานเยอะ/ไม่เพียงพอ
๖.บุคลากรขาดศักยภาพ ทักษะ ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซม/ปรับปรุงสร้างที่
อยู่อาศัย

โอกาส
๑.ระบบซ้อมแผนอุบัติภัยเม่ือมีเหตุส าคัญแบบมี
ส่วนร่วม
๒.การจัดท าแผด้านงบประมาณ/การดูแลให้
ชัดเจน/แผนการฝึกอบรม
๓.ระดมความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกและ
องค์กรอ่ืนๆ
๔.สร้างจิตอาสา “จิตอาสาช่างในชุมชน”

อุปสรรค
๑.นโยบายดา้นการจดัสรรบุคลากรระดบัทอ้งถ่ิน/

สาสุข
๒.การสับสนุนขวญัและก าลงัใจส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานยงันอ้ย

SO

๑.สร้างความเข้มแข็งระบบ DHS เป็นเลศิอย่าง
ยัง่ยืน
-โครงการรวมช่างจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยใน
ชุมชน (ท้องถิ่น)

-โครงการพฒันาส่ิงแวดล้อม (สาธารณสุข)
-โครงการ LTC (long term care) 

(สาธารณสุข)

WO

การจัดท าแผนงานยุทธศาสตร์ระดับอ าเภอ/ระดับ
ต าบลแบบมส่ีวนร่วม

ST

๑โครงการขับเคล่ือนอ าเภอคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
(อ าเภอ)

WT

๑.พฒันาศกัยภาพบุคลากร/องค์กรให้ใช้หลกัธรร
มาภิบาลในการท างาน (อ าเภอ)
๒.พัฒนาระบบข้อมูล สถานการณ์ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือเป็นภาพรวมทั้งอ  าเภอ (อ าเภอ)



๓.ความมั่นคงด้านยารักษาโรค
จุดแข็ง

๑.มีนโยบายระบบโครงสร้างการบริหาร/บริการ/
ประสานงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบชัดเจน
๒.มีระบบสนับสนุน ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
๓.ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ
๔.มีระบบคัดกรองสุขภาพ ปชช.
๕.สัดส่วนบุคลากรต่อผู้รับบริการพอเพียง
๖.มีการใช้เทคโนโลยี ประสานงาน
๗.มีการใช้ข้อมูลใช้วิเคราะห์วางแผน

จุดอ่อน
๑.งบประมาณไม่เพียงพอ
๒.อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
๓.การบริหารจัดการล่าช้า
๔.ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง
๕.ปชช.ขาดความรู้การดูแลตนเอง การเข้าถึงบริการ
ล่าช้า/ขาดความรู้
๖.พฤติกรรมบริการ หน้างอ รอนาน
๗.ระบบบริหารบุคลากรขาดประสิทธิภาพ
๘.ระบบการสื่อสารข้อมูล(ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการ)ไม่
ชัดเจน
๙.ขาดการคืนข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพกับชุมชน
๑๐.สถานที่ไม่เพียงพอ/คับแคบ/ไม่เป็นสัดส่วน
๑๑.บริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ครอบคลุม

โอกาส
๑.มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
๒.มีระบบบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์
๓.มี พรบ.ยา
๔.มีนโยบาย DHS/ค าสั่งระดับอ าเภอชัดเจน
๕.ปชช./ชุมชนให้ความร่วมมือ

อุปสรรค
๑.ระเบียบ กฎหมายการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่เอ้ือ
๒.วิถีการด าเนินชีวิตไม่เอ้ือกับการเข้าถึงบริการ
๓.ขาดความเชื่อม่ันในระบบบริการ

SO

๑.พฒันาศักยภาพบุคลากร
๒.พฒันาระบบข้อมูลระบบสุขภาพอ าเภอโดย
ใช้เทคโนโลยี
๓.ระบบสุขภาพอ าเภอ ภาคเีครือข่ายเข้มแขง็

WO

๑.พฒันาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครอบคลุมทุก
พืน้ที่
๒.พฒันาระบบบริการสุขภาพ
๓.ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน การดูแลตนเอง

ST

๑.พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพประชาชนเชิง
รุกในพืน้ที่
๒.พัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลสภาวะ
สุขภาพ
๓.พฒันาทมี PR

WT

๑.พฒันาระบบบริการเพื่อสร้างความเช่ือมัน่
๒.จดัใหมี้ระเบียบการแพทยฉุ์กเฉิน



๔.  เครื่องนุ่งหม่  
จุดแขง็

๑.เป็นแหล่งผลติวตัถุดิบ
๒.มปีราชญ์ชุมชนทีม่ทีกัษะ ฝีมือ
๓.มเีครือข่ายหลากหลายและเข้มแขง็

จุดอ่อน
๑ .ขาดการบ ริหา รจั ดก า รตล าดและกา ร
ประชาสัมพนัธ์ทีม่ปีระสิทธิภาพ
๒.ขาดการสืบทอดภูมิ ปัญญาการส่ง เสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ทีเ่ป็นระบบ
๓.ขาดแรงาน

โอกาส
๑.มเีครือข่ายสนับสนุนหลากหลาย
๒.มี ช่องทางการ ส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย
อยู่จุดศูนย์กลางการคมนาคมสะดวก

อุปสรรค
๑.นโยบายท่ีเร่งรัด แผนรองรับในพื้นท่ีไม่พอ
๒.สภาพเศรษฐกิจสังคม ปัจจุบนั
๓.งบประมาณไม่พอ

SO

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการใช้
ผลติภัณฑ์ท้องถิ่น (ชุดไทยวนัศุกร์ /วนัพระ)

WO

๑.การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน (อย่างน้อย ๑
แห่ง/ต าบล)
-หม า่
-เกษตรอนิทรีย์
ผ้าไหม

ST

๑.การส่ง เสริมให้ ชุมชนมี ส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนชุมชน/แผนพฒันาท้องถิ่น

WT

๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เป็นภูมิคุม้กนั
ต่อกระแสการเปล่ียนแปลง



+๑ ความมั่นคงด้านการศกึษา ประเพณ ีวัฒนธรรมและนวัตกรรม
จุดแขง็
๑.ประชาชนเข้าถึงการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี
๒.มภีาคเีครือข่ายทางการศึกษาทีเ่ข้มแข็ง
๓.มฮีีด ๑๒ครอง ๑๔ เช่น งานประจ าปีพระใหญ่, 

งานของดีคอนสวรรค์
๔.คนคอนสวรรค์มคีวามรัก สามคัค ีทุกภาคส่วน

จุดอ่อน
๑.คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐานสากล O-

net

๒.บุคลากรของการศึกษาบางส่วนขาดการพฒันา
ตนเอง
๓.ค่านิยมของประชาชนิยมส่งลูกไปเรียนในเมือง
๔.ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านประเพณีและ
วฒันธรรม
๕.เยาวชนไม่ใฝ่เรียนรู้
๖.ขาดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้

โอกาส
๑.มภูีมศิาสตร์ทีด่ี
๒.มภูีมสัิงคมทีด่ี
๓.มภูีมปัิญญาทีด่ี

อุปสรรค
๑.ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
๒.ขาดความต่อเน่ืองขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ี
ชดัเจนและเป็นระบบอยา่งย ัง่ยนื

SO

๑.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่มืออาชีพ
-โครงการพฒันาบุคลากรสู่มืออาชีพ
กจิกรรม ประชุม/อบรม ,สัมมนาศึกษาดูงาน

WO

๑.เครือข่ายคุณธรรมน าชุมชน
-โครงการอ าเภอคุณธรรม
กิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม , คัดเลือกบุคคล
ตัวอย่าง

ST

ส านึกรักบ้านเกดิ
-โครงการคนดีต้องมทีียื่น
กจิกรรม เยี่ยมบ้านสร้างความสัมพันธ์,ชุมชน
สัมพนัธ์

WT

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
-โครงการตลาดความรู้
กิจกรรม เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/เกียรติยศ ไดแ้ก่ 
การศึกษา, ประเพณี วัฒนธรรม ประกวด
นวตักรรม/งานวจิยั



ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงาน พัฒนาคณุภาพชีวิตระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) ปี ๒๕๖๑
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

ส่งผลต่อตัวช้ีวดั 20 ปี

หมวด Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)

แผนที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ District health board:DHB)

ลักษณะ Leading Indicator

ระดับการวัดผล กระบวนการ และผลลัพธ์

ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์คุณภาพชีวิต

ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบสุขภาพอ าเภอ หมายถึง
1.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าท่ีได้
2.มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย
(ภาคีเครือข่ายหลัก ได้แก่ รัฐ/ท้องถิ่น ประชาชน/เอกชนและวิชาการ )
3.มีคณะกรรมการพัฒนาคุณชีวิตระดับต าบล บทบาทหน้าท่ีสอดคล้องกับระดับอ าเภอ
๔.ทุกต าบลมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มอย่างน้อย ร้อยละ ๖๐

๔.๑ กลุ่มแม่และเด็ก ๔.๒ กลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน ๔.๓ กลุ่มวัยท างาน ๔.๔ กลุ่มสูงอายุ ๔.๕ พระสงฆ์ (เน้นกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ยากจนและที่มีภาวะพึ่งพิง)
๕.มีระบบการเงิน (มีกรรมการ บทบาท/หน้าท่ี ขอบเขตการใช้งบประมาณ)
๖.มีระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (ข้อมูล สอบสวน มาตรการและสั่งการ)
๗.คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัยและพระสงฆ์ ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น



ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65

60 70 80 90 100

เกณฑเ์ป้าหมาย : 
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 การพฒันาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวยั พระสงฆ์และระบบสุขภาพอ าเภอ จัดตั้ งให้มี
ระบบงานครบทุกระบบ เนน้คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ เขา้ใจปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีได้
- ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 คุณภาพชีวติทุกกลุ่มวยัและพระสงฆ ์ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงาน พัฒนาคณุภาพชีวิตระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) ปี ๒๕๖๑
NCD   Environment  RTI  EOC LTC @ 1000days 

วิธีการประเมินผล : 1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอมีการประชุม/สรุปการประชุมต่อเน่ือง
2. มีการปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่(อ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน), มีการประเมินผลกระทบแผนงาน/โครงการ (ยกเลิก/ปรับปรุงพัฒนาต่อและท าต่อ)
๓.มีผลการดูแลคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยและพระสงฆ์ ในทุกต าบล
๔.มีระบบการเงิน (มีกรรมการ บทบาท/หน้าที่ ระเบียบการใช้เงินตามขอบเขต)
๖.มีระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (ข้อมูล สอบสวน มาตรการและสั่งการ)
๗.คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มวัยและพระสงฆ์ ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการ
ด าเนินงาน

1. นายสุวัฒนะ  วงศ์ปฏิมาพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ท่ีท างาน : ๐๔๔-๘๘๙๑๐๑ โทรศัพท์มือถือ : 08๑-๖๖๐๐๒๓๑
โทรสาร : - E-mail : w-suwat@hotmail.com



สิง่ทีไ่ดจ้ากการเรยีนรู ้.....ระดบัอ าเภอ

learning by doing

๑๑



มรีะบบขอ้มูลข่าวสารที่

ด ี/ปัญญา 

มรีายได้
มสุีขภาวะที่

ดี

การขบัเคลือ่นระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health system : 

DHS

ภาค

ประชา

ชน

(อสม. 

บวร.)วสิาหกจิ

ชมุชน

รพ.ชมุชน

รพ.

สต

.

สสอ.

ภาคเีครอืข่าย

อปท.

๑๒



Deming cycle(วงจรควบคุมคุณภาพ) ๑๓

นวัตกรรมการจัดการ ระดับแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมแบบบูรณาการ

IPC 

P   วางแผน แบบมีส่วนร่วม ดว้ยหลกั IPC

D   ลงมือท าแบบทีมท่ี บูรณาการ ดว้ยหลกั IPC

C   ตรวจสอบผลลพัธ์ร่วมกนัแบบทีม/คณะท างาน ดว้ยหลกั IPC

A   ทบทวนกระบวนการ /ตวัชีวดั /ผลลพัธ์ ดว้ยหลกั IPC

I
Win-win



มรีะบบขอ้มูลข่าวสารที่

ด ี/ปัญญา 

มรีายได้
มสุีขภาวะที่

ดี

การขบัเคลือ่นระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health system : 

DHS

ภาค

ประชา

ชน

(อสม. 

บวร.)วสิาหกจิ

ชมุชน

รพ.ชมุชน

รพ.

สต

.

สสอ.

ภาคเีครอืข่าย

อปท.

๑๔



ผลการศึกษา

เริ่มทดลองใช้ IPC ในกระบวนการท าแผนยุทธศาสตรง์านควบคุมโรค เพื่อสร้างทีม เน้นการมีส่วนร่วม

ของทีมทุกขั้นตอนพร้อมกับเน้นการ ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา (บุคคล  เวลา  สถานที่)

และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ตามลักษณะของโรค

ผู้บริหาร รับหลักการน าไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรง์านได้

ระดับผู้ปฏบิตัิ รับทราบและยอมรับข้อมูล น าไปสู่การปฏิบัติได้ 



อย่าวัดตัวเองด้วยความส าเร็จ...
แต่จงวัดมันด้วยความสุข

ของคนรอบตัวคุณ"

Cr:Jerry Zucker
ขอบคุณครับ


