
ทบทวนลกัษณะส ำคญัขององคก์ร 
และกำรรว่มพฒันำยกระดบัองคก์ร 

 นติยำ พนัธุเวทย ์กลุม่พฒันำองคก์ร  

ณ หอ้งประชุม Blueberry ช ัน้ 3 โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์ พลสั แวนดำ แกรนด ์ 

ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี

27 ธนัวำคม 2560 



โครงสรำ้งของเกณฑ ์PMQA 

1. กำรน ำ
องคก์ำร 

2. กำรวำงแผน
เชงิยทุธศำสตร ์

5. กำรมุง่เนน้
บคุลำกร 

7. ผลลพัธ ์
กำรด ำเนนิกำร 

3. กำรให้
ควำมส ำคญั 
กบัผูร้บับรกิำร 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

6. กำรมุง่เนน้ 
ระบบกำร
ปฏบิตักิำร 

4. กำรวดั กำรวเิครำะห ์และกำรจดักำรควำมรู ้

ลกัษณะส ำคญัขององคก์ร 

กำรน ำองคก์ำร ผลลพัธ ์



 

พนัธกจิหรอืหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย 

(1) ศกึษำ วเิครำะห ์วจิยั และพฒันำองคค์วำมรูด้ำ้นกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนัและควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่ทีม่สีำเหตหุรอืปจัจยัก ำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรโิภคยำสบู กำรบำดเจ็บ 
พฤตกิรรมและสงัคม พนัธุกรรม และระบบบรกิำรทีไ่มเ่หมำะสม 

(2) ก ำหนดและพฒันำมำตรฐำน หลกัเกณฑแ์ละรปูแบบกำรด ำเนนิงำน เฝ้ำระวงั 
ป้องกนั และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ทีม่สีำเหตหุรอืปจัจยัก ำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรโิภค
ยำสบู กำรบำดเจ็บ  พฤตกิรรมและสงัคม พนัธุกรรม และระบบบรกิำรทีไ่มเ่หมำะสม 

(3) ถำ่ยทอดองคค์วำมรูแ้ละเทคโนโลยดีำ้นกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคไม่
ตดิตอ่ทีม่สีำเหตหุรอืปจัจยัก ำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรโิภคยำสบู กำรบำดเจ็บ 
พฤตกิรรมและสงัคม พนัธุกรรม และระบบบรกิำรทีไ่มเ่หมำะสม 

(4) ประสำนและสนบัสนุนกำรพฒันำระบบ กลไก และเครอืขำ่ยกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั
และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ทีม่สีำเหตหุรอืปจัจยัก ำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรโิภคยำสบู 
กำรบำดเจ็บ พฤตกิรรมและสงัคม พนัธุกรรม และระบบบรกิำรทีไ่มเ่หมำะสม 

(5) เป็นศนูยข์อ้มลูและประสำนงำนกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ทีม่ ี
สำเหตหุรอื ปจัจยัก ำหนดทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรบรโิภคยำสบู กำรบำดเจ็บ พฤตกิรรมและ
สงัคม พนัธุกรรม และระบบบรกิำรทีไ่มเ่หมำะสม 

(6) ปฏบิตังิำนรว่มกบัหรอืสนบัสนุนกำรปฏบิตังิำนของหนว่ยงำนอืน่ทีเ่ก ีย่วขอ้งหรอืที่
ไดร้บัมอบหมำย 

ทีม่ำของขอ้มลู : กฎกระทรวงแบง่สว่นรำชกำรกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ พ.ศ. 2552 อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 ฉ 
แหง่พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผน่ดนิ 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2543 



พนัธกจิของส ำนกัโรคไมต่ดิตอ่ 

1.  สรา้งและพฒันาองคค์วามรู  ้ เทคโนโลยี  วจิยั นวตักรรมใน
การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

ตลอดจนจดัท าฐานขอ้มูลการเฝ้าระวงัพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่

ตดิตอ่และการบาดเจบ็ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 
2.  ผลกัดนัใหเ้กดินโยบายสาธารณะ กฎหมาย กฎระเบียบและ

มาตรการดา้นการเฝ้าระวงัโรคไม่ตดิตอ่และการบาดเจบ็ 
3.  ส่งเสรมิ สนับสนุน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้
เทคโนโลยี วจิยั นวตักรรมในการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคไม่
ตดิต่อและการบาดเจ็บ และพฒันาศกัยภาพใหก้บัภาคเีครอืข่าย

และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
4.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคไม่ตดิตอ่ และการบาดเจบ็ 

ทีม่ำ:มตกิำรประชุม คกก.PMQA 18 ธ.ค.60 และไดส้ ือ่สำรทีป่ระชุม กวป. 19ธ.ค.60  



“ประชำชนไดร้บักำรป้องกนัควบคมุ

โรคไมต่ดิตอ่และกำรบำดเจ็บ                        

ระดบัมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2579” 

 

วสิยัทศันข์องส ำนกัโรคไมต่ดิตอ่ 

ทีม่ำ:มตกิำรประชุม คกก.PMQA 18 ธ.ค.60 และไดส้ ือ่สำรทีป่ระชุม กวป. 19ธ.ค.60  



 
“ประชำชนไดร้บักำรป้องกนัควบคมุ             

โรคไมต่ดิตอ่และกำรบำดเจ็บ                 
ระดบัมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2579” 

 สรำ้งควำมรว่มมอืและสนบัสนนุภำคเีครอืขำ่ยในประเทศและนำนำชำตใินกำรด ำเนนิงำน
เฝ้ำระวงั ป้องกนั และควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และกำรบำดเจ็บ 

พฒันำนวตักรรม มำตรกำร มำตรฐำน
และวชิำกำรกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั 

ควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และกำรบำดเจ็บ  

พฒันำกำรสือ่สำรควำมเสีย่งและประชำสมัพนัธเ์พือ่กำรเฝ้ำระวงั ป้องกนัควบคมุโรคไม่
ตดิตอ่และกำรบำดเจ็บ  

 เตรยีมควำมพรอ้มและกำรจดักำรในกำรป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และกำรบำดเจ็บ
ตำมมำตรฐำนสำกล  

บรหิำรจดักำรองคก์ำรแนวใหม ่

พฒันำบทบำทกำรน ำดำ้นนโยบำยและ
ยทุธศำสตรก์ำรป้องกนัควบคมุโรคไม่

ตดิตอ่และกำรบำดเจ็บ  

Mastery/ 

เป็นนำยตวัเอง 

Originality/ 

เรง่สรำ้งสิง่ใหม ่

People 
centered/ใส่
ใจประชำชน 

Humility/ 

ถอ่มตนออ่นนอ้ม 

คำ่นยิม
องคก์ำร  

ยทุธ 

ศำสตร ์



ประชำชนสขุภำพด ี

ลดป่วย ลดเสีย่ง ลดตาย 

เจำ้หนำ้ทีม่คีวำมสขุ 

องคก์รคณุธรรม 

ความสขุของคนท างาน 

ระบบสขุภำพย ัง่ยนื 
เครอืขา่ย 

พัฒนาบคุลากร 
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน 

Mastery/ 

เป็นนำยตวัเอง 

Originality/ 

เรง่สรำ้งสิง่ใหม ่
People centered/

ใสใ่จประชำชน 

Humility/ 

ถอ่มตนออ่นนอ้ม 

“ประชำชนไดร้บักำรป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่และ              
กำรบำดเจ็บ ระดบัมำตรฐำนสำกล ภำยในปี 2579” 

คำ่นยิม
องคก์ำร  

ทีม่ำ:มตกิำรประชุม คกก.PMQA 18 ธ.ค.60 และไดส้ือ่สำรทีป่ระชุม กวป. 19ธ.ค.60  



อำยเุฉลีย่ 
39  ปี 

ลกัษณะโดยรวมของบคุลำกร 

46% 

31% 

10% 

2% 

3% 
8% 

ขำ้รำชกำร  พนกังำนรำชกำร 

พนกังำนกระทรวง ลกูจำ้งประจ ำ 

ลกูจำ้งช ัว่ครำว ลกูจำ้งโครงกำร 

รอ้ยละแตล่ะประเภทของบคุลำกร 

รอ้ยละของระดบักำรศกึษำ 

81% 19% 

1% 

7% 6% 

49% 

35% 

3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



-ขา้ราชการ 47 คน ( ชว่ยราชการ 2 คน    
ลาศกึษา 3 คน วา่ง 1 คน) 
-พนักงานราชการ 32 คน  
-พนักงานกระทรวงฯ 10 คน 
-ลกูจา้งประจ า 2 คน ลกูจา้งโครงการ 8 คน 
ลกูจา้งชัว่คราว 3 คน  

รวม108 คน 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัโรคไมต่ดิตอ่ 

กลุม่บรหิำรท ัว่ไป (23 คน) 
- ขา้ราชการ 8 คน ( ชว่ย 1 
คน) 
- พนักงานราชการ 4 คน 
- ลกูจา้งประจ า 2 คน 
(ลาออก 1 คน) 
- พนักงานกระทรวง 8 คน 
- ลกูจา้งชัว่คราว 1 คน 

กลุม่พฒันำระบบ
สำธำรณสขุ (16 คน) 

- ขา้ราชการ 10 คน (ลา
ศกึษา 2 คน) 
- พนักงานราชการ 5 คน  
- ลกูจา้งโครงการ 1 คน 
 

กลุม่ป้องกนักำร
บำดเจ็บจำก
สำเหตอุืน่ๆ  
(9 คน) 

- ขา้ราชการ 5 คน 
- พนักงานราชการ 
4 คน 

กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 
(16 คน) 

- ขา้ราชการ 8 คน (ชว่ย 1 
คน วา่ง 1 คน) 
- พนักงานราชการ 5 คน 
(ชว่ย 1 คน) 
- ลกูจา้งชัว่คราว 1 คน 
- ลกูจา้งโครงการ 2 คน 

ปรับขอ้มลู ณ วันที ่18 ธ.ค.60 

กลุม่พฒันำองคก์ร
(7คน) 

- ขา้ราชการ 4 คน (ลา
ศกึษา 1 คน) 
- พนักงานราชการ 2 คน  
- ลกูจา้งชัว่คราว 1 คน 
 

โครงสร้างขององค์กรส านักโรคไม่ติดต่อ 

กลุม่ยทุธศำสตรแ์ละ
แผนงำน (13คน) 

- ขา้ราชการ 6 คน  
- พนักงานราชการ 4 คน 
- พนักงานกระทรวง 1 
คน 

รองผูอ้ ำนวยกำร 3 คน 

ผูท้รงฯ 1 คน 
รก.ผูท้รง 1 คน 

กลุม่ป้องกนักำร
บำดเจ็บจำกกำรจรำจร 

(9 คน) 
- ขา้ราชการ 4 คน 
- พนักงานราชการ 4 คน 
- พนักงานกระทรวง 1 คน 

ศนูยข์อ้มลูสำรสนเทศ 
(9คน) 

- ขา้ราชการ 2 คน  
- พนักงานราชการ 2 คน 
- ลกูจา้งโครงการ 5 คน 



กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

 

กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

พระรำชบญัญตักิำรสำธำรณสขุ 
พ.ศ. 2535 

 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลองคก์ำรทีด่ ี 

กรมควบคมุโรค พ.ศ. 2554 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร

แผน่ดนิ (ฉบบัที5่) พ.ศ.2545 

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรฝึกอบรม กำรจดังำนและกำรประชุม

ระหวำ่งประเทศ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2555 

พระรำชกฤษฎกีำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมอืงทีด่ ี

พ.ศ.2546 

ประกำศกรมควบคมุโรค เรือ่งหลกัเกณฑ ์

และวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร

ของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั พ.ศ.2556 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร พลเรอืน 
พ.ศ.2551 

วำ่ดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 
พ.ศ.2551 

 

ระเบยีบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรบรหิำรงำนของสว่นรำชกำร 

พ.ศ.2553 

ประกำศกรมควบคมุโรค เรือ่ง หลกัเกณฑ ์

เเละวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ

พนกังำนรำชกำรกรมควบคมุโรค 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 



ผูร้บับรกิำร 

แบง่เป็น 2 กลุม่ไดแ้ก ่
1.กลุม่เสีย่ง 
 1.1 อาย ุ0-15ปี การป้องกนัเด็กจมน ้า  อว้น และอบุตัเิหตทุางถนน (RTI) 
 1.2 อาย1ุ5-59ปี การป้องกนั RTI (จากปัจจัยเสีย่ง ไดแ้ก ่เมา ไมค่าดเข็มขดั ไมส่วมหมวก
กนัน็อค) NCDs (จากปัจจัยเสีย่ง ไดแ้กก่ารบรโิภคเหลา้ บหุรี ่ ออกก าลงักาย อาหาร อว้น) 
1.3 อาย ุ60 ปี ขึน้ไป เรือ่งNCD,พลดัตกหกลม้ 
 
 
 
 
 
 
 
2.กลุม่ป่วย  เพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซอ้น CVD , CKD 
 2.1 เบาหวาน 
 2.2 ความดนัโลหติสงู 

 



ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในกำรใหบ้รกิำรหรอืสง่มอบงำนตอ่กนั 

1. ผูบ้รหิำรของกระทรวงสำธำรณสขุ รมต ปลดั รองปลดั อธบิด ีรองอธบิด ีผูต้รวจ 

2.หนว่ยงำนของรฐัในสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ 

1.1 สว่นกลำง กรม คร. สป. สสว. อย. , กรมตา่งๆ  ส านักยาสบูฯ En-occ  ส านัก

Alcohol ศนูยก์ฎหมาย  ส านักสือ่สารฯ ส านักวชิาการตา่งๆ  

1.2 ระดบัภมูภิำค สคร. ศนูยว์ชิาการ  รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. 

2. หนว่ยงำนของรฐันอกสงักดักระทรวงสำธำรณสขุ 

2.1 สว่นกลำง สภาพัฒนาเศรษฐกจิกระทรวงมหาดไทย พม.  ศกึษาธกิาร 

(มหาวทิยาลัย) กรมทางหลวงฯ , ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ, กรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย, ส านักงบประมาณ, ส านักงาน ก.พ.ร.  

2.2  ระดบัภมูภิำค สพฐ.(โรงเรยีน) อปท.  

3.องคก์รในก ำกบัของรฐั  สสส. สปสช. สช. สวรส. ศวปถ. IHPP NCD Net  

4. สมำคมวชิำชพี สมาคมตา่งๆ (หวัใจ เบาหวาน ความดัน โรคไต)  

5.องคก์รภำคประชำชน มลูนธิโิรคหวัใจ มลูนธิเิมาไมข่ับ มลูนธิกิูช้พีกูภ้ัย   

6.เอกชน เชน่ สภาอตุสาหกรรม สมาคมผูป้ระกอบการ หอการคา้ สถานประกอบการตา่งๆ 

7.องคก์รระหวำ่งประเทศ เชน่  ASEAN, SEARO , WHO, CDC  



สภำพแวดลอ้มดำ้นกำรแขง่ขนั 

ประเภทกำรเทยีบเคยีง 
 

คูแ่ขง่ /คูเ่ทยีบ 
 

ประเด็นกำรเทยีบเคยีง
เชงิแขง่ขนั 

ภำยในประเทศ 
- พัฒนาองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลยกีาร เฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่ และการ
บาดเจ็บ 

- นโยบายสาธารณะ 

ภำยในประเทศ 
1.กรมอนามัย 
2.สมาคมวชิาชพี 
 
3.ส านักงานควบคมุการ
บรโิภคยาสบู 
4.ส านักงานคณะ กรรมการ
ควบคมุการบรโิภค
แอลกอฮอล ์

- หลกัสตูร/คูม่อื/แนวทาง
ทีน่ าเสนอในประเทศ และ
ระดบันานาชาตทิีส่ามารถ
น าไปใชไ้ดจ้รงิ 
- นโยบาย/ยทุธศาสตรท์ี่
ใชใ้นการขบัเคลือ่นการ
ป้องกนัควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ 
 

ภำยนอกประเทศ 
ความครอบคลมุของ
แผนงานป้องกนัควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่และการ
บาดเจ็บ 
 

ภำยนอกประเทศ 
1 ASIAN 
2 SEARO 
3 WHO 
4 CDC 
 

-  แผนงาน NATI ทีด่ าเนนิ 
การไดต้ามเป้าหมายทีก่รม
ควบคมุโรคก าหนด 



แหลง่ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ 

แหลง่ขอ้มลูภำยในประเทศ ไดแ้ก ่
 ระบบฐานขอ้มลูจาก BRFSS, ส านักระบาด กรมควบคมุโรค

กองนโยบายและยทุธศาสตร.์ HDC สป., สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิ , 
MedResNet , NHES 

 
แหลง่ขอ้มลูภำยนอกประเทศ ไดแ้ก ่
  ASIAN , SEARO, WHO , CDC 
 
ขอ้จ ำกดั  
การเขา้ถงึขอ้มลูบางอยา่งยาก เนือ่งจากขอ้มลูไม ่online อยูบ่น

เว็บไซด ์บางครัง้มแีตม่ลีขิสทิธิ ์จงึตอ้งซือ้ จา่ยเงนิใหก้บัเจา้ของ
ขอ้มลู 



กลุม่เป้ำหมำย 
กำรเฝ้ำระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่และ
กำรบำดเจ็บ  

 

แผนภำพสำยโซแ่หง่คณุคำ่ (Value Chain) ส ำนกัโรคไมต่ดิตอ่ ปี 60 

ผลกัดนัใหเ้กดิ 
กำรเฝ้ำระวงั 

ป้องกนั ควบคมุ
โรคไมต่ดิตอ่และ
กำรบำดเจ็บ  

ประชำชน 
 

ลดเสีย่ง 
 

ลดโรค 
 

ลดตำย 

Outcome Target Group Key Process Quality/Value 

กลุม่เส ีย่ง 

กลุม่วยั 

พืน้ที่
กลุม่เป้ำหมำย 

กลุม่โรค 

ทบทวนสถำนกำรณ์และสภำพปญัหำเพือ่ก ำหนดทศิทำง นโยบำย ยทุธศำสตรเ์ป้ำหมำย 

ควบคมุ
ภำยใน 

กระบวนกำร
บรหิำร

ทรพัยำกรบคุคล 

กระบวนกำร
บรหิำร

งบประมำณ 

กระบวนกำร
จดักำร 

เชงิยทุธศำสตร ์

กระบวนกำร
ก ำกบั ตดิตำม 
ประเมนิผล  

กระบวนพฒันำ
ระบบขอ้มลู

และสำรสนเทศ 

กระบวนกำร
จดักำรควำมรู ้

 
กระบวนกำรวจิยั พฒันำ

องคค์วำมรู ้ถำ่ยทอด
และพฒันำเครอืขำ่ย 

โรคไมต่ดิตอ่ 
และกำรบำดเจ็บ 

 

กระบวนกำร
เตรยีมพรอ้ม 

ตอบโตภ้ำวะฉุกเฉนิ 

ดำ้นสำธำรณสขุ  

กระบวนกำรสือ่สำร 
ควำมเสีย่งปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมโรคไม่

ตดิตอ่และกำรบำดเจ็บ   

 
กระบวนกำรพฒันำ
มำตรฐำนกฎหมำย 

 

ผลติภณัฑ์
วชิำกำร 

6 ประเภทตำม 
ยทุธศำสตรท์ ี ่2 

บรกิำรเฉพำะ
ดำ้น 

ทีไ่ดม้ำตรฐำน 

ระบบกำร
เตรยีมควำม
พรอ้มตอบโต ้
ภำวะฉุกเฉนิ 

Knowledge 
Attitude 
Practice 
(KAP) 

เครอืขำ่ยทีม่ ี
กำรด ำเนนิงำน

ไดต้ำม
มำตรฐำน 

Output 
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กำรควบคมุภำยใน 
กำรก ำกบั ตดิตำม ประเมนิผล 

กลุม่เครอืขำ่ย 

เขตบรกิำร
สขุภำพ 

Key 
Support กระบวนกำรสรำ้งคณุคำ่  5 

กระบวนกำรสนบัสนนุ 7 

กระบวนกำรพฒันำ
รูปแบบบรกิำรเฉพำะดำ้น 

ทีม่ำ : ประชุม กวป. ณ 28 ม.ีค60 

ป้องกนั 

เฝ้ำระวงั 

ควบคมุ 
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