
ฐานข้อมูลยทุธศาสตร์ท่ี 1 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือขา่ย 
ปี 2554 – 2559 

      
ตามท่ีกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืน  

ซึ่งเป็นงานนโยบายกรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและ
นานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นทีใ่นการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสขุภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนต้ังแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันนั้น จึงได้รวบรวมจัดทําเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย สํานกังานป้องกันควบคมุโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไกอาํเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ย่ังยืนในพืน้ที่เครือข่ายบริการที่ 9  

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 

เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ผูน้ําชุมชน  ครู  อสม.  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
หลักสูตรการพัฒนาภาคเีครือข่าย เวลา 2 วัน มีองค์ประกอบดังนี้  

ปี 2554-2558 
• ทบทวนการทํางานของตนเอง ผ่าน ภูเขาน้ําแข็ง 
• เข้าใจแนวคิดการเปลี่ยนพฤติกรรม 
• ประยุกต์แนวคิดของการวิเคราะห์ปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ (Problem Tree)  
• การจัดทําแผนโครงการ ( Logic Model)  
• กิจกรรมเกมสแ์ละเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์   

ปี 2558  
• เชื่อมโยงแนวคิดการจัดการเชิงระบบนําไปต่อยอดกับการวิเคราะห์ 5  ระบบ 5 มิติ 

ปี 2559  
• นํารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพที่มุ่งประสิทธิผล (Thai DDC  

Compendium) มาต่อยอดในการแก้ไขปญัหาของพื้นที่ 
วัตถุประสงค์การอบรม    

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ  ความเข้าใจ  และแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทังระดับจังหวัด  อําเภอและตําบล 

2. มีแผนในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมใหม้ีคุณภาพและยั่งยืน 
3. เกิดพ้ืนที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมผ่านกลไกอําเภอ

ควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ ( DHS/DC ) 
ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ใช้เวลา  2 วัน     

1. เตรียมความพร้อม 1.30 ช่ัวโมง 



•   แนะนําตัว   
•   บอกความคาดหวังการอบรม 
•   เป้าหมายของการทํางานสุขภาพ   
•   ความท้าทาย ในปัญหาสุขภาพ 

2. กิจกรรม  วิเคราะห์ปัญหาสขุภาพ  เปรียบเทียบกับภูเขาน้ําแข็ง 1 ช่ัวโมง 
• ชวนมองสุขภาพ  ปัจจัยสาเหตุ   
• การค้นหา รักษา ดูแล  
• ให้เห็นสิ่งที่ทําอยู่ครอบคลุมหรือไม่   
• ให้ความสําคญั อะไร  
• ควรทาํอะไรทําอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลง??  
• ภาคีควรมีใครบ้าง    

3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ผ่านกิจกรรม “รู้ว่า
เสี่ยง” 1 ช่ัวโมง 

• เพื่อเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทํา 
หรือไม่ทําพฤติกรรมของบุคคล 

• ตระหนักว่าความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

• เข้าใจขั้นตอนของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคล 

4. วิเคราะห์ปัญหาและจัดทําแผนงานโครงการ 6 ช่ัวโมง 
• วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้ 

- แผนภูมิต้นไม้ (Problem tree analysis)  
- 5 ระบบ 5 มิติ 
- วิเคราะห์ตามขั้นตอนและกระบวนการของการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่

มุ่งประสิทธิผล (Thai DDC Compendium) 
• วิเคราะห์ต้นทุน และความทา้ทาย พร้อมกับคิดกิจกรรมเสริมต้นทุน 

และกิจกรรมเพื่อพิชิตความท้าทาย/ลดแรงต้าน   
• จัดทําโครงการแบบมีส่วนร่วมและนําเสนอแผน 



ผลลัพธ์ที่ได้ จากกระบวนการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผลดังนี้ 
1. การสรา้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย 

(1) เห็นความสําคัญของการสร้างภาคี เดิมเน้นทําเอง  
(2) การแก้ปัญหาได้จริง ต้องมีแกนนําหลัก และเกาะติดความต่อเนื่อง มีการสรุปบทเรียน  พัฒนา  

ทักษะผู้เกี่ยวขอ้ง 
(3) ส่วนหนึ่งมองเรื่องที่อยู่นอกตัวเป็นเรื่องของคนอื่น เห็นแต่ปัญหาคนอื่นแต่ไม่เห็นปัญหาตัวเอง   
(4) ส่วนใหญ ่เราจะสรุปว่าประชาชน ขาดความร่วมมือ  ภาคไีม่มีส่วนร่วม  
(5) เคยชินกับการทํางานตามคําสั่ง  ตามนโยบาย งานมาก  ทํางานไม่ต่อเนื่อง 
(6) เดิมมักมีข้ออ้างในการทํางาน 
(7) คลิก“ผู้นําที่ดีจะมีทางออกทุกปัญหา” 

2. ระบบข้อมูล 
(1) การนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาโรค นกึถึง 506 เท่านั้น แต่เมื่อถามความห่วงใย เป็น 

สารเคมี NCD อุบัติเหตุ   
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล ติดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ขาดการ

เชื่อมโยงข้อมูล 
(3) การวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจการดําเนินโรค ปัจจัยสาเหตุเกิดโรค ต้องวิเคราะห์ลึกเชื่อมโยง  เพื่อ

บอกภาคีได้  
(4) SSRT รพช. จะพัฒนาบทบาทตัวเองให้รอบด้านตามหลักระบาดวิทยาทํามากกว่าที่เคยทํา 
(5) จะชงข้อมูลอย่างไรให้เครือข่ายเห็นความสําคัญ 
(6) เห็นความสําคัญของการจัดการข้อมูลที่รอบด้านเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและคณุภาพ เพื่อใช้

ประกอบการทําแผนเฉพาะพื้นที่  
3. แนวทางการวางแผนแก้ปัญหา 

(1) การดําเนินงานเทียบกับรากปัญหา ยังทําได้น้อยมาก 
(2) เห็นราก 100 ทําได้ 20  
(3) เข้าใจการให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม 
(4) เห็นว่าเราต้องทํางานให้เป็นระบบมากขึ้น เราจัดการได้ดีแค่ไหน 
(5) ต้องคิดหากลยุทธ์ทํางานที่โดนๆ จากรากปัญหา 

 
ข้อค้นพบอืน่ๆ 

(1) การถ่ายทอด เข้าใจง่าย วิเคราะห์รากปัญหา เห็นต้นไม้  ได้แลกเปลี่ยน ระดมสมองจริงๆ 
(2) อําเภอเห็นบทบาทตัวเอง จะหนุนเสริมอําเภอได้อย่างไร 
(3) รพ สต ต้องการการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะ เพิ่มเพื่อลด GAP  
(4) โจทย์คือ นักวิชาการ ที่รับผดิชอบวิเคราะห์ GAP ได้มากน้อยเพียงใด 



(5) โครงการ...ประเด็นต้องมีผู้รับผิดชอบเกาะติดจริงจัง 
(6) ความรู้ความเข้าใจ มแีรงบันดาลใจที่มากขึ้นและมีความเขา้ใจในการขับเคลื่อนการทํางานโดยใช้  
(7) กลไกอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

 

ประเดน็สําคญัที่ตกผลึกความท้าทายในการทํางาน  
(1) สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น  แต่การทํางานเน้นรักษา

มากกว่าการป้องกัน 
(2) การทํางานยังไม่วิเคราะห์ถึงรากปัญหา การแก้ปัญหายังไปไม่ถึงการแก้ทีร่ากที่เป็นปัจจัยกําหนด

ด้านสุขภาพ 
(3) การดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ

ในการทํา ไม่เข้าใจแนวคิดการทํางานเชิงระบบ  การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดทําแผนแบบองค์รวม
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
รายชื่ออําเภอที่เคยผ่านการพัฒนาจาก สคร.9 ปี 2554-2559 

 

จังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
บัวใหญ่ โนนสูง โนนสูง ชุมพวง ชุมพวง อ.เมือง 
พิมาย ครบุรี พิมาย โชคชัย พิมาย ปักธงชัย 
ปากช่อง บัวใหญ่ สีคิ้ว  โชคชัย  
ครบุรี พิมาย บัวใหญ่    

นครราชสีมา 
32 อําเภอ 

 

  ครบุรี    
บําเหน็จณรงค ์  เนินสง่า ภูเขียว แก้งคร้อ ภูเขียว อ.เมือง 
เนินสง่า ภูเขียว เนินสง่า คอนสวรรค์ แก้งคร้อ บําเหน็จณรงค ์  
หนองบัวแดง บําเหน็จณรงค ์  บําเหน็จณรงค ์  คอนสวรรค์  

ชัยภูมิ 
16 อําเภอ 

จัตุรัส  หนองบัวแดง    
โนนดินแดง คูเมือง คูเมือง บ้านกรวด ละหานทราย อ.เมือง 
ละหานทราย พุทไธสง โนนดินแดง ปะคํา โนนดินแดง นางรอง 
พลับพลาชัย พลับพลาชัย พุทไธสง  บ้านกรวด  
คูเมือง โนนดินแดง พลับพลาไชย    

บุรีรัมย์ 
23 อําเภอ 

พุทไธสง  ละหานทราย    
สนม สนม ปราสาท บัวเชด กาบเชิง อ.เมือง 
ปราสาท บัวเชด ชุมพล สังขะ ปราสาท สังขะ 
ชุมพลบุรี ปราสาท บัวเชด  บัวเชด  
บัวเชด  สนม    
อ.เมืองสุรินทร์      
ศรีขรภูมิ      

สุรินทร์ 
17 อําเภอ 

สําโรงทาบ      



2.  การประเมนิผลการดาํเนนิงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยนื ปี 2554-2559 
 

จังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
สีคิ้ว จักราช อ.คง บัวใหญ่ หนองบุญมาก พิมาย 
 ด่านขุนทด อ.สีดา หนองบุนมาก สีดา เสิงสาง 
 ขามสะแกแสง ลําทะเมนชัย เทพารักษ์ สีคิ้ว  
 เสิงสาง โนนแดง โชคชัย คง  
 พิมาย ขามทะเลสอ แก้งสนามนาง โนนไทย  
 ปักธงชัย โนนไทย บัวลาย สูงเนิน  
 สีคิ้ว  เฉลิมพระเกียรติ โนนสูง  
   เมืองยาง เฉลิมพระเกียรติ  

นครราชสีมา 
32 อําเภอ 

 

    พิมาย  
ภูเขียว คอนสวรรค์ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเขว้า ภักดีชุมพล คอนสวรรค์ 
 แก้งคร้อ คอนสาร ภักดีชุมพล เทพสถิต   ภูเขียว 
 หนองบัวแดง จัตุรัส เทพสถิต เนินสง่า   
 หนองบัวระเหว เมือง เนินสง่า บําเหน็จณรงค ์    

ชัยภูมิ 
16 อําเภอ 

    ซับใหญ่   
โนนดินแดง คูเมือง กระสัง แคนดง แคนดง กระสัง 
 พุทไธสง สตึก บ้านใหม่ไชยพจน์ ชําน ิ คูเมือง 
 พลับพลาชัย ลําปลายมาศ ห้วยราช นางรอง  
 ปะคํา หนองหงส์ เฉลิมพระเกียรติ ประโคนชัย  
 บ้านด่าน นาโพธิ์ หนองกี่ หนองหงส์  
  โนนสุวรรณ ประโคนชัย ปะคํา  

บุรีรัมย์ 
23 อําเภอ 

  เมือง บ้านกรวด คูเมือง  
ชุมพลบุรี สนม พนมดงรัก บัวเชด จอมพระ ชุมพลบุรี 
 สังขะ กาบเชิง ศรีขรภูมิ ปราสาท ลําดวน 
 จอมพระ สําโรงทาบ ชุมพลบุรี กาบเชิง  
 ปราสาท ลําดวน รัตนบุรี ท่าตูม  

สุรินทร์ 
17 อําเภอ 

  สังขะ  บัวเชด  
 

 
 
 
 
 
 
 



3.  ฐานข้อมลูผลการประเมนิรบัรองอาํเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ยืน  
รายชื่ออําเภอทีม่ีผลการดําเนินงานชนะเลศิของแต่ละจังหวัด  

จากผลการประเมินรับรองอําเภอควบคมุโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนโดย สคร.9 ปี 2554 - 2559 
 

จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
นครราชสีมา สีคิ้ว สีคิ้ว คง** บัวใหญ ่ โนนไทย พิมาย 
ชัยภูมิ ภูเขียว** แก้งคร้อ คอนสาร บ้านเขว้า ภักดีชุมพล คอนสวรรค ์
บุรีรัมย ์ โนนดินแดง คูเมือง** สตึก เฉลิมพระเกียรติ ปะคาํ** คูเมือง** 
สุรินทร ์ ชุมพลบุรี ปราสาท ลําดวน รัตนบุร*ี* กาบเชิง ชุมพลบุรี 
หมายเหต ุ **เปน็อาํเภอที่มีผลงานชนะเลศิในระดับเขตของแตล่ะป ี
ที่มา  แบบประเมินคณุลักษณะและสรุปผลการประเมินรบัรองอําเภอฯ โดยสํานักงานป้องกันควบคมุโรคที ่9 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือขา่ย สคร.9 นครราชสมีา 
 


