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ส่วนที่ 1

ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไปของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติองค์กร

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่กรมควบคุมโรค
จัดตั้งตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง และจัดแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม
ต่อเหตุการณ์ และกระจายอำ�นาจ เช่น การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา  การติดต่อสื่อสารในเขต
ยังถือเป็นส่วนราชการภายในของกรมควบคุมโรค และอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการเพือ่ ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ก่อนที่จะเป็นสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคนั้น คณะกรรมการบริหารฯ ของกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2526
ได้ร่วมกันพิจารณา และเห็นชอบในแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) ขึ้นภายในกรม
ควบคุมโรค เพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยแก้ปัญหาความไม่คล่องตัวในการประสานงาน การสื่อสาร การดำ�เนินการ
ตามแผน และโครงการระหว่าง กอง เขตต่างๆ อย่างเอกเทศ เช่นเดียวกันกับศูนย์ประสานงานของศูนย์กลาง
หรือองค์กรกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ  วิเคราะห์ ประมวล สรุปแผน และการติดตามผล เสนอให้ผู้บริหาร
ระดับกรมฯ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ  เมื่อคณะกรรมการบริหารเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทาง
วิชาการ (ศวต.) เพื่อภารกิจดังกล่าวแล้ว จึงได้พิจารณาต่อไปถึงสภาพการณ์ของปัญหาในส่วนภูมิภาค
ที่มีลักษณะการดำ�เนินของศูนย์วิชาการต่างๆ อย่างเอกเทศ เช่นเดียวกันกับศูนย์ประสานงานทางวิชาการ
(ศวต.) กรม ฯ และให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การรายงานสถานการณ์ ประสานแผนนิเทศ
สนับสนุน และติดตามผลดำ�เนินงานควบคุมโรคของจังหวัด และศูนย์วชิ าการต่าง ๆ ภายในเขต และเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยง ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
การจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานวิชาการโรคเขตในระยะแรก มีภารกิจหลัก คือ การนิเทศงาน การวิเคราะห์
สรุ ป สถานการณ์ ข องปั ญ หาและรายงานผล เป็ น ศู น ย์ ก ลางการประสานงาน เพื่ อ ร่ ว มจั ด ทำ � แผน
และการสนับสนุนระหว่างจังหวัด และศูนย์วิชาการเขตต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลาง
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และส่วนภูมิภาค   การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรค คือ ยังไม่มีที่ทำ�การและบุคลากรจัดสรรให้
สำ�หรับภารกิจดังกล่าว ยังใช้สถานที่และทรัพยากรจากศูนย์วิชาการเขต ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคเขต ในการดำ�เนินงานไม่มีเอกภาพในการบังคับบัญชา หรือวินิจฉัยสั่งการ
รวมทั้งกรม ฯ มิได้เตรียมการกำ�หนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติก ารคัดเลือกผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ
ศูนย์ประสานงานทางวิชาการเขตไว้เป็นแนวทางชัดเจน โดยมีภารกิจเบือ้ งต้นขณะนัน้ มุง่ เน้นการประสานงาน
จึงคัดเลือกผูบ้ ริหารศูนย์วชิ าการเขต ทีม่ สี ถานทีแ่ ละทรัพยากรเพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านไปก่อน
ต่อมากรมควบคุมโรค จึงได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการ การประสานงานมีความราบรืน่ มีประสิทธิภาพและยอมรับกันมากขึน้ มีการจัดทำ�กรอบอัตรากำ�ลัง 3 ปี
เพิ่มให้แก่ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรค ทำ�งานระดับกรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฐมนิเทศ และ
ประชุมวิชาการระหว่างผู้บริหารศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรค จัดตั้งคณะและผู้บริหารศูนย์วิชาการ
เขตต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนมีการมีการประชุมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงจัดระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย
การติดต่อสื่อสาร การสนับสนุน และประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ
จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2531 กรมควบคุมโรค จึงได้มคี �ำ สัง่ แบ่งส่วนราชการภายใน  อนุมตั ใิ ห้ศนู ย์ประสานงาน
ทางวิชาการโรคเขต เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองให้ชื่อว่า  สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
(สคร.) และรวมทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เคยสังกัดกองวิชาการ เช่น ศูนย์วิชาการเขต และนิคม
โรคเรือ้ น ฯลฯ ให้เข้ามาอยูใ่ นสังกัดการบังคับบัญชาของ สำ�นักงานควบคุมโรคเขต ยกเว้น หน่วยมาลาเรียที่ 15
อยูใ่ นสังกัดกรมควบคุมโรคอย่างเดิม ซึง่ ภายหลังก็ได้ยกฐานะเทียบเท่ากอง และขึน้ ตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
เช่นเดียวกัน
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531
มีสำ�นักงานชั่วคราว ที่ถนนพลล้าน (สำ�นักงานของหน่วยมาลาเรีย) อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531 ต่อมาได้รับเงินงบประมาณสร้างสำ�นักงานใหม่ ที่หมู่บ้าน
หนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.7 หมู่ 3 ตำ�บลหนองบัวศาลา  อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และ
ได้เปิดทำ�การตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2531
มีส�ำ นักงานชัว่ คราวตัง้ อยูบ่ ริเวณถนนพลล้าน (สำ�นักงานของหน่วยมาลาเรีย)  อ�ำ เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   
และได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531 ต่อมาได้รับเงินงบประมาณ สร้างสำ�นักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ที่หมู่บ้านหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย กม.7 หมู่ 3 ตำ�บลหนองบัวศาลา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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แผนที่ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ ในการ
ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ภายในปี 2557
คำ�จำ�กัดความ
องค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศ หมายถึง ผลงานวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรมและบุคลากรของ สคร. 5
ได้รับการยอมรับ เช่น เป็นที่ปรึกษา / เป็นคณะกรรมการ / คณะทำ�งาน / ได้รับการคัดเลือกนำ�เสนอผลงาน
ระดับประเทศ / นานาชาติ ผลงานด้านวิชาการถูกนำ�ไปผลักดันเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ เป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
จัดการเชิงระบบ หมายถึง
– การจัดการข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำ�ไปใช้ในการวางแผน อ้างอิง
พยากรณ์โรคได้ อย่างถูกต้องแม่นยำ�
– วางแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับพื้นที่
– วางระบบประเมินผลที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโรคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาจากรายงาน/งานวิจัย และ
ข้อมูลทุติยภูมิ อื่นๆ
– ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย นำ�ผลงานวิชาการ /งานวิจยั /นวัตกรรม ไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่
3
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พันธกิจ
เป็นองค์กรชั้นนำ� ที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุข
เขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่
คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนใน เขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคและภัยทีค่ กุ คามสุขภาพในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบและบริเวณชายแดนเพือ่ การ ป้องกัน  โรคระหว่าง
ประเทศ
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

หน้าที่ ภารกิจตามกฎกระทรวง
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัย
ที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และรูปแบบการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่าง
ประเทศ
6. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยทีค่ กุ คามสุขภาพ ในเขตพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม ตามโครงสร้ า งสำ � นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ที่ปรับใหม่ (ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 20 พ.ค. 2554)
1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
1) กำ�หนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ภาคี
เครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติง านของภาคีเครือข่ ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ รวมทั้งร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายและจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ
1) พัฒนาระบบหรือกลไกเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ารพัฒนาวิชาการเพือ่ การเฝ้าระวัง  ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
2) ดำ�เนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ คิดค้นรูปแบบหรือเทคโนโลยีในระดับปฏิบัติการ
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
3) ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพื้นที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) สำ�หรับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก
(National program)
3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1) จัดทำ�ประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
2) พัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารสาธารณะที่หลากหลายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3) จัดทำ�และพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
4) ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน
4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
1) เป็นศูนย์ขอ้ มูลการเฝ้าระวังและภัยสุขภาพ (ซึง่ มีระบบฐานข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งในสถานการณ์ทั่วไป ในสถานการฉุกเฉินและภัยพิบัติ) พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค
2) ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดทำ�และพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและ
ภัยสุขภาพที่สำ�คัญในพื้นที่รับผิดชอบ
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3) ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การระบาด
และควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จำ�เป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่
4) สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนเร็ว (SRRT) ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
5) ประเมินสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยุทธศาสตร์หรือมาตรการควบคุม
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน
5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล
1) จัดทำ� สื่อสาร ถ่ายทอด กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ /
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุม
โรค
2) กลัน่ กรอง กำ�กับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการดำ�เนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
3) พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทางการดำ�เนิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำ�คัญของพื้นที่ ต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงาน (Performance) ของหน่วยงานในพื้นที่)
4) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ และการสืบค้นข้อมูลที่สำ�คัญ ด้านบริหารและวิชาการ
รวมทั้งให้คำ�ปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ
6. กลุ่มพัฒนาองค์กร
1) พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการดำ�เนินงานตามภารกิจของ      
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
3) พัฒนาระบบการจัดทำ� กำ�กับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย
คำ�รับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน
4) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ( PMS) ของบุคลากร / หน่วยงาน ในส่วนการประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
7. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
1) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานและเครือข่ายที่
เหมาะสมกับพื้นที่
2) เตรียมความพร้อมและประสาน / สนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
3) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
4) บริหารจัดการระบบส่งกำ�ลังบำ�รุง ( Logistics) เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
5) พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ รวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน
6
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6) พัฒนาศักยภาพและประสานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะหรือ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง / หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง / ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และนิคม)
8. กลุ่มบริหารทั่วไป
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
2. ดำ�เนินการเกีย่ วกับงานธุรการ งานพัสดุและยานพาหนะ   งานการเงินและบัญชี   งานการเจ้าหน้าที่
รวมทั้งสนับสนุนการดำ�เนินงานอื่นๆ ของสำ�นักงานฯ

โลโก้ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ความหมาย
• คนจับมือ Link กัน คือ การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
• เลข 5 คือ สคร.5

ค่านิยมร่วม (Shared Value) I S M A R T
I : Integrity : การยึดมัน่ ยืนหยัด ซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้
S : Service Mind : การมีจิตใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
M : Mastery : การทำ�งานอย่างมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
A : Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
R : Relationship : การมีนํ้าใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
T : Teamwork : การทำ�งานเป็นทีม
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วัฒนธรรมองค์กร
เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น

ค่านิยมองค์กร
ทีมงานเข้มแข็ง แบ่งปันนํ้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม , มาตรฐาน , งานวิจัย , เกณฑ์)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย( SRRT, ข้อมูล , นโยบายและแผน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (คน , การจัดการ)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา  และร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนพื้นที่ในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐาน
วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม และดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้
มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (18 เป้าประสงค์)
1. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมได้รบั การยอมรับ และมีการนำ�ไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค เกิดการ
ผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ
2. ภาคีเครือข่ายมีการดำ�เนิน งานเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน
3. ขยายจำ�นวนเครือข่ายได้ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง
8
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4. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง
5. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการ
6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ
7. ภาคีเครือข่ายสามารถดำ�เนินงานเชิงระบบได้อย่างมีมาตรฐาน
8. ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุน
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ
10. มีกระบวนการสร้าง พัฒนา และใช้การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานและเครือข่าย
11. พัฒนากระบวน การทำ�งานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน
12. พัฒนากระบวน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
13. พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล
15. พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency)
16. การเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้
17. สร้างและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
18. บุคลากรมีความผาสุก และมุ่งมั่นในการทำ�งาน

กลยุทธ์
1. โรงเรียนสุขภาพในชุมชน
2. ผลักดัน อปท. ในการกำ�หนดนโยบายท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคฯ
3. Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การ
เกิดโรค)
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการเชิงระบบ
5. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
6. พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
7. พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการป้องกันฯ โรคอุบัติใหม่/ซํ้า
8. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA
9. สร้างค่านิยม ส่งเสริมขวัญกำ�ลังใจและระบบสวัสดิการ
10. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้าน IT

9
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โครงสร้างการบริหารงาน
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รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา นางเบญจมาศ อุนรัตน์
พฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

นางกาญจนา ยังขาว

น.ส.สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล

นางมยุรี ศิลป์ตระกูล

น.ส.ธนวัน แสงพิศุทธ์

นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

น.ส.มาลัย นาคประกอบ

เลขานุการ  ผู้อำ�นวยการ ฯ

2

นายแพทย์สมชาย  ตั้งสุภาชัย

ชื่อ - สกุล

ผู้อำ�นวยการ

ตำ�แหน่ง

1

ลำ�ดับ

โทรศัพท์สำ�นักงาน

08-1547-4760 0-4421-2900  ต่อ 141

08-1976-0141 0-4421-2900  ต่อ  144

08-1877-3529 0-4421-2900  ต่อ  125

08-6648-6338 0-4424-2963

08-4154-6334 0-4424-4266

08-7875-6636 0-4424-4266

08-9845-3112 0-4421-2900  ต่อ  112

08-9158-1850 0-4424-2963

08-6263-3834 0-4421-2900  ต่อ  133

08-6726-0169 0-4421-2900  ต่อ  133

08-1877-8188 0-4421-2900  ต่อ  133

โทรศัพท์มือถือ

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

โทรสาร

ทำ�เนียบหมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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15

16

ศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นำ � โดย นายประดิษฐ์ บุญเอก
แมลงที่ 5.1 จ.ชัยภูมิ

ศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นำ � โดย นายม้วน พยัคฆศรี
แมลงที่ 5.2 จ.บุรีรัมย์

ศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นำ � โดย นายสุริยันต์ บุติมาลย์
แมลงที่ 5.3 จ.สุรินทร์

ศู น ย์ ค วบคุ ม โรคติ ด ต่ อ นำ � โดย นายเดชาธร วงศ์หิรัญ
แมลงที่ 5.4 ปากช่อง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้างานการเงิน ฯ

หัวหน้างานพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

14

15

16

17

18

19

20

21

นายอำ�นวย ผิวผา 

นางกาญจนา ถกลจิตร

นางสนธยา ฤทธิ์จีน

นายไชยยันต์ นุตตะรังค์

กลุ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม โรคและ นางนันทนา แต้ประเสริฐ
ตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางด้ า น
สาธารณสุข

13

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์

ชื่อ - สกุล

กลุ่มพัฒนาองค์กร

ตำ�แหน่ง

12

ลำ�ดับ

โทรศัพท์สำ�นักงาน

08-1976-4500 0-4421-2900 ต่อ  145

08-1069-9565 0-4421-2900 ต่อ  114

08-1070-5023 0-4421-2900 ต่อ  113

08-1789-4885 0-4421-2900 ต่อ  139

08-0469-5472 0-4481-1537

08-9585-1125 0-4451-3946

08-9845-4980 0-4421-2900 ต่อ 120

08-7874-2247 0-4451-3521

08-5611-6728 0-4421-2900  ต่อ  117

08-4104-9419 0-4421-2900  ต่อ  128

โทรศัพท์มือถือ

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

044-218018

โทรสาร
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
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นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย

ชื่อ-สกุล

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์

นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน

น.ส.ธนวัน แสงพิศุทธ์

2

3

4

นางมยุรี ศิลป์ตระกูล

นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นางปนัดดา ไชยชมภู

นางรัฏฐรินีย์ พันธุ์รอด

2

3

4

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

1. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

รองผู้อำ�นวยการ สคร.5

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นายแพทย์

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

ตำ�แหน่ง

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการพิเศษ

ระดับ

ชำ�นาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ

ระดับ

เชี่ยวชาญ

ระดับ

rattarinee@gmail.com

panadch@yahoo.com

thititok4@yahoo.com

m_siltrakul@yahoo.com

E-mail

tnawan_5@yahoo.com

himmunngan@yahoo.com

phalin1@hotmail.com

teerawat_99@yahoo.com

E-mail

j264711@yahoo.com

E-mail

ทำ�เนียบอีเมลล์ของบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

17

18

นางสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์

น.ส.ธันวดี รู้รอบ

นางวิจิตรา ราชกิจกำ�ธร

นายอนุเทพ แซ่เล้า

นายสมัคร เสนาสังข์

นายสถิตย์ เปียสันเทียะ

6

7

8

9

10

11

น.ส.สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล

นายแพทย์วิษณุชัย วิไลสกุลยง

นางญาดา โตอุตชนม์

นางกัลยาณี จันธิมา

นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก

2

3

4

5

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

2. กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ดร.เพลินพิศ สุวรรณอำ�ไพ

ชื่อ-สกุล

5

ลำ�ดับ

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นายแพทย์

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยผู้ประสานโครงการ

นิติกร

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นักสังคมสงเคราะห์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการพิเศษ

ระดับ

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานราชการ

ชำ�นาญงาน

อาวุโส

ปฏิบัติการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ระดับ

wimonjan_nakjantuk@yahoo.com

kul4080@yahoo.com

pooky6833@gmail.com

visnuchaiv@yahoo.com

suchanya_2005@yahoo.com

E-mail

piasantia@hotmail.com

moo_moo_2522@hotmail.com

s.anuthep@yahoo.com

dang_vi1@yahoo.com

tanwadeer@yahoo.com

sjjsupannee066@gmail.com

plernpit@hotmail.com

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
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นางปรียานุช กลิ่นศรีสุข

น.ส.ปิยะพร มนต์ชาตรี

นางสุนทรา ไพฑูรย์

นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ

พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร

นายสราวุธ เอกอำ�พัน

น.ส.สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

นางสมหมาย เมโฆ

นายพิทักษ์ รักงาม

7

8

9

10

11

12

13

14

ชื่อ-สกุล

6

ลำ�ดับ

ผู้ประสานโครงการ

พนักงานพิมพ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ

ตำ�แหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ�

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ระดับ

P_rakngam27@hotmail.com

sommay_747@hotmail.com

kuntuk@gmail.com

aekkawut@gmail.com

Wimonpun9@hotmail.com

t_prompunjai@yahoo.com

Soontarapaitoon@yahoo.com

t8994@hotmail.com

glinsrisuk@gmail.com

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

19

20

ชื่อ-สกุล

นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นายนิยม ไกรปุย

นางศสิญา อาภาสุวรรณกุล

นางวรัญจน์ชญา ภิรมย์ธนรัช

นายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม่

นายกฤศ เรียงไธสง

นางกมลาภา มณีโชติ

นางปภัสรา ยิ้มแช่ม

นางสาวสุรัสวดี พยัคฆไธสงค์

นางสาวมาณวิกา ยาแก้ว

นางสาวสุทา โนมขุนทด

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

พนักงานสาธารณสุข

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นักวิชาการเผยแพร่

พนักงานธุรการ

พยาบาลเทคนิค

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักสังคมสงเคราะห์

นักวิชาการสาธารณสุข

3. กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ลำ�ดับ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ�

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการพิเศษ

ระดับ

ระดับ

sutha308@yahoo.com

e.pleng.888@gmail.com

surat_p09@hotmail.com

papasara_1967@hotmail.com

kamala2503@hotmail.com

ohoh9784@hotmail.com

cheadsartmai@yahoo.com

nooan_sa@hotmail.com

naiyana.51@hotmail.com

nkraipuy@yahoo.com

maow_06@yahoo.com

E-mail

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
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ชื่อ-สกุล

นางกาญจนา ยังขาว

นายธนะพงศ์ จินวงษ์

นายวิเศษ วริศรางกูล

น.ส.สุทธิลักษณ์ หนูรอด

นางเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร

นายกุศล ชื่นเมืองปัก

นายศักดิ์สิทธิ์ ทานกระโทก

นายวีระพงษ์ เรียบพร

นางเอื้อมเดือน ทวีสัตย์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

ลำ�ดับ

แม่บ้าน

นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นายแพทย์

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

ลูกจ้างประจำ�

พนักงานราชการ

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการพิเศษ

ระดับ

ระดับ

duendpc5@hotmail.com

nocky_v_hero@hotmail.com

soksit_t2005@yahoo.com

kusol2003@yahoo.com

ph_academics@hotmail.com

oil_2001@yahoo.com

namfon4796@gmail.com

naipo492@yahoo.com

tjinvong@yahoo.com

k_yangkao@hotmail.com

E-mail

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

21

22

ชื่อ-สกุล

ตำ�แหน่ง

นางนันทนา แต้ประเสริฐ

น.ส.จันทรา กฤษณสุวรรณ

นายประดิษฐ์ ทองจุ่น

นายธนเดช สัจจวัฒนา

นายวิจิตร โกสละกิจ

นายชาญชัย อาศัยร่ม

นายสุพุฒิ ปิ่นนิกร

นายบำ�เพ็ญ เกงขุนทด

นางลัดดาวัลย์ ปานขาว

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

5. กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

ลำ�ดับ

ลูกจ้างประจำ�

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ปฏิบัติการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ระดับ

ระดับ

laddawanvbd5@hotmail.com

bumpen_k2005@yahoo.com

suput_2005@yahoo.com

archa2003@hotmail.com

wijetddc5@hotmail.com

tanadach_s2005@yahoo.com

pradith p@yahoo.com

amm_k2001@yahoo.com

nancy.tae@gmail.com

E-mail

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

ชื่อ-สกุล

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

นายบัณฑิต วรรณประพันธ์

นางลักลีน วรรณประพันธ์

นางอรณิชา เบลล์

นางอินท์ฉัตร สุขเกษม

นายธีระวุธ ธรรมกุล

นางสมร นุ่มผ่อง

นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์

นางสาวพรรณรัตน์ เป็นสุข

นางอรทัย พัดเกาะ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

6. กลุ่มแผนงานและประเมินผล

ลำ�ดับ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ระดับ

ระดับ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร พนักงานราชการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

orathai_dpc5@yahoo.com

kuenchai@hotmail.com

thongsak32@hotmail.com

meaw_sin@hotmail.com

samorn_26@hotmail.com

theerawut_sb7@hotmail.com

inchat_09@hotmail.com

ae130513@yahoo.com

lukleen@yahoo.com

BUNDITDDC5@yahoo.com

pairoj_08@hotmail.com

E-mail

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

23

24

นางวรรณา ทองคำ�

14

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์

นายโกเมศ อุนรัตน์

นายวีรศักดิ์ คงสืบชาติ

น.ส.นันท์นภัส สุขใจ

นางจันทกานต์ วลัยเสถียร

นายพินิจ ทองทัพ

นางสาวศิริวรรณ อุทธา

1

2

3

4

5

6

7

ลำ�ดับ

ชื่อ-สกุล

นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย

13

7. กลุ่มพัฒนาองค์กร

นางสุกัญญา ภู่หมื่นไวย

ชื่อ-สกุล

12

ลำ�ดับ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

นักสังคมสงเคราะห์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

พนักงานพิมพ์ดีด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

ตำ�แหน่ง

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ�

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญการพิเศษ

ชำ�นาญการ

ระดับ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างประจำ�

ระดับ

jomkhwan_k@yahoo.com

pinitthongtup@hotmail.com

mol2521@yahoo.com

fonitdpc5@yahoo.com

veerasakk@yahoo.com

moutuu@yahoo.com

bonyapong@yahoo.com

E-mail

wanna_2512@hotmail.com

nungdpc5@hotmail.com

sukanya282@hotmail.com

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
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นายประวิทย์ ลายจันทึก

นายจิระเดช พลสวัสดิ์

นายพรศักดิ์ ศรีนาคา 

9

10

11

นายไชยยันต์ นุตตะรังค์

นายกิตติภพ พุทธชนม์

นายนันท์ ฉัตรพรมราช

นางกาญจนา ถกลจิตร

นางอรสา ลัดขุนทด

นางชูพิศ จันทศร

นายอำ�นวย ผิวผา 

2

3

4

5

6

7

ชื่อ-สกุล

1

ลำ�ดับ

8. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพร ทองมาแล้ว

ชื่อ-สกุล

8

ลำ�ดับ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

นักจัดการงานทั่วไป

ตำ�แหน่ง

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญการ

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญการ

ระดับ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ระดับ

amnauy_car5@hotmail.com

chupitr5@yahoo.com

orasa_dpc5@yahoo.com

KANJANA_0643@hotmail.com

nunt500@hotmail.com

aputthachon@yahoo.com

chaiyan2742@sanook.com

E-mail

pornsak_re@yahoo.com

jira2524@hotmail.com

velkyrie@hotmail.com

koy-jam@hotmail.com

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

25

26

นางจุฑารัตน์ ศรีทร

นางพัชรา สายอร่าม

นางสนธยา ฤทธิ์จีน

นางจรัญญา สันติทวีชนะ

นางสุจิตรา เมฆะวัฒนะ

น.ส.จันทนา ม่วงจันทึก

นางพูนทรัพย์ สุกรินทร์

น.ส.ขวัญจิตร์ จิรุตร์โชติกานต์

นางจินดา ศักดิ์สถาพร

นางรัชณี หวังเย็นกลาง

นางเด่นดวง เสียงดัง

นางฐิติพร วรวิสุทธิวงศ์

นางจามรี เปล่งรัศมีกุล

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ชื่อ-สกุล

8

ลำ�ดับ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ

ตำ�แหน่ง

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ปฏิบัติงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ระดับ

jammareemai@yahoo.com

thitipee@yahoo.com

ddkkk07@hotmail.com

RUDCHANEE@hotmail.com

korat_26@hotmail.com

jint2007@hotmail.com

P_SUKARIN@hotmail.com

mjantana@hotmail.com

suchitraforme@yahoo.com

jarunya2504@yahoo.com

sondpc5@yahoo.com

patdpc5@yahoo.com

JUTARATDPC5@yahoo.com

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
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นางสาวไปรยา อิ่มวิเศษ

นางสาวณิชาภัทร โปรยกระโทก

นางสมศรี พลศรี

น.ส.ดวงใจ ขวานทอง

นางวรณี วิสุทธิเพ็ญ

นางกาญจนา แก้วตะพาน

นางปิยะวรัตน์ อ่อนจันทร์

นายทรงพล คัมภีรบัญญัติ

นายชูวงศ์ วชิรมโนสุข

นางสาวนงค์นุช โสรมรรค

นางนิตยา พูนโต

นายพุทธชาติ กระเบากลาง

นางสาวนกน้อย แก้วจินดา 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ชื่อ-สกุล

21

ลำ�ดับ

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

พนักงานราชการ

พนักงานราชการ

ระดับ

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

noknoi_3@yahoo.com

santisuk_2512@hotmail.com

jeabaum2004@yahoo.com

nuchbook_9@yahoo.com

choowong26@yahoo.com

songpolvbd5334@hotmail.com

piyawarat@windowslive.com

Karjana99@hotmail.com

warnee_10@hotmail.com

doungjaidpc5@yahoo.com

SOMSRIDPC5@hotmail.com

nicha_9@hotmail.com

priyavi_99@yahoo.com

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

27

28

นางสาวงจุฑามาส ประจำ�กลาง

นายภูเบศร์ สนสมบัติ

35

36

นายสุรศักดิ์ คุณธรรม

นายอนันต์ สีหานาถ

3

4

(หน.นคม.2 เทพสถิตย์)

นายภาคภูมิ จิวะนนท์

(หน.ศตม.ที่ 5.1 ชัยภูมิ)

นายประดิษฐ์ บุญเอก

ชื่อ-สกุล

2

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ระดับ

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ระดับ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำ�นาญงาน

ข้าราชการ

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำ�นาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ตำ�แหน่ง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานพิมพ์ดีด

พนักงานพิมพ์ดีด

9. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.1 จ.ชัยภูมิ

นางสาวมาลัย นาคประกอบ

ชื่อ-สกุล

34

ลำ�ดับ

anun123@hotmail.com

surasak_it1@hotmail.com

nokomotatum@hotmail.com

pradit_11@hotmail.com

E-mail

poo_kj@otmail.com

beam_2930@hotmail.com

puk.puk222@gmail.com

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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(นคม.3 เกษตรสมบูรณ์)

นายอยุธยา จะชาลี

(นคม.3 เกษตรสมบูรณ์)

นายเหรียญชัย บุญฮวด

(นคม.3 เกษตรสมบูรณ์)

นายพินัย วงศ์วิชิต

ชื่อ-สกุล

นายประชุม ขำ�เหมือน

นายสุรสิทธ์ ปูสารัมย์

นางสลักจิต เบ้าไธสง

3

4

(หน.ศตม.ที่ 5.2 บุรีรัมย์)

นายม้วน พยัคฆศรี

ชื่อ-สกุล

2

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

ชำ�นาญงาน

ชำ�นาญงาน

ระดับ

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

ลูกจ้างประจำ�

ระดับ

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตำ�แหน่ง

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค

พนักงานเยี่ยมบ้าน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำ�นาญงาน

10. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.2 จ.บุรีรัมย์

7

6

5

ลำ�ดับ

salakjit_br1@hotmail.com

tay_br1@hotmail.com

prach_5.2.1@hotmail.com

mounvbd5@hotmail.com

E-mail

jachalee@hotmail.com

rean4d@gmail.com

pinai_nkm3@hotmail.com

E-mail

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จงั หวดั นครราชสีมา

29

30

ชื่อ-สกุล

คุณสุวารี น้อยบัวทิพย์

นางประทีป บุญสูง

3

4

นายธวินทร์ พันขุนคีรี

นายพรณรงค์ ยงยิ่งหาญ

นายธนกฤต สุขสมาน

นายสมพร ปุริโส

5

6

7

8

(หน.นคม.5.3.1)

นางสุนันทา พันขุนคีรี

(หน.ศตม.ที่ 5.3 สุรินทร์)

นายสุริยันต์ บุติมาลย์

ชื่อ-สกุล

2

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

เจ้าหน้าที่ IT นคม.5.3.4

เจ้าหน้าที่ IT นคม.5.3.3

เจ้าหน้าที่ IT นคม.5.3.2

เจ้าหน้าที่ IT นคม.5.3.1

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำ�นาญงาน

เจ้าหน้าที่ IT ศตม.5.3

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

11. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.3 จ.สุรินทร์

ลำ�ดับ

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ระดับ

ระดับ

puriso_2@hotmail.com

tanakrit_bmgf@hotmail.com

surin_evolution@hotmail.com

uaoubay@yahoo.com

prateep903@hotmail.com

peeannba@hotmail.com

punkunkeeree@yahoo.com

buti.mal@hotmail.com

E-mail

E-mail
งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
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ชื่อ-สกุล

นางจงรัก ประทุมทอง

นายภุชงค์ ประสพหมู่

3

(หน.ศตม.ที่ 5.4 ปากช่อง)

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ

ชื่อ-สกุล

2

1

ลำ�ดับ

ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ระดับ

ระดับ

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำ�โรค ลูกจ้างประจำ�

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ

12. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง

ลำ�ดับ

p_puchong_@hotmail.com

jongrax@yahoo.co.th

dach_jik@hotmail.com

jik_dach@yahoo.com

E-mail

E-mail
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แผนที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  มีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด
ได้แก่   จังหวัดนครราชสีมา,  ชัยภูมิ,  บุรีรัมย์,  สุรินทร์   มีพื้นที่รวม  51,778.18  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 10.01  ของพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทย  จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ จังหวัดนครราชสีมา น้อยทีส่ ดุ คือ  จังหวัด
สุรินทร์   คิดเป็นร้อยละ 39.59  และ 15.69 ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ตามลำ�ดับ  มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น,  เพชรบูรณ์  และกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อ จังหวัดปราจีนบุรี,  นครนายก,  สระแก้ว  และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดสระบุรี,ลพบุรี และเพชรบูรณ์
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สภาพภูมิประเทศ
ตั้ ง อยู่ บ นที่ ร าบสู ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง (อี ส านใต้ ) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น ที่ ร าบ
และที่ ร าบลุ่ ม ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด เทื อ กเขาเพชรบู ร ณ์ เทื อ กเขาดงพญาเย็ น (เขาใหญ่ ) ส่ ว นด้ า นใต้ ติ ด
เทือกเขาใหญ่และเทือกเขาพนมดงรัก ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย มีแม่นํ้าสำ�คัญไหลผ่านคือ แม่นํ้าชี
และแม่นํ้ามูล และยังมีลำ�นํ้าที่สำ�คัญไหลผ่านคือ ลำ�นํ้ามูลลำ�มาศ (ลำ�ปลายมาศ),ลำ�ตะคลอง,ลำ�ห้วยชี
และลำ�ห้วยทับทัน

ลักษณะประชากร
จังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 6,645,038 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97
และร้อยละ 10.63 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ ตามลำ�ดับ ความหนาแน่นของประชากร
เท่ากับ  127.51  ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในเขต 5 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด   ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรอยู่อาศัย
มากที่สุด คือ จังหวัด สุรินทร์  ส่วนจังหวัด ชัยภูมิ มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด
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ข้อมูลในภาพรวมของพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ปี 2553
ตารางที่ 1 ข้อมูลการปกครอง เขต  14  ปี  2553
จังหวัด

อำ�เภอ ตำ�บล หมู่บ้าน

เทศบาล
อบต. หลังคาเรือน
นคร เมือง ตำ�บล
นครราชสีมา
32 289 3,743
1
2
53
277
792,711
ชัยภูมิ
16 124 1,617
-   
1
28
114
336,057
บุรีรัมย์
23 189 2,546
-   
2
51
156
392,864
สุรินทร์
17 158 2,119
-   
1
23
148
328,279
เขต 14
88 760 10,025
1
6
155
695 1,849,911
ที่มา	 ข้อมูลจาก สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ตารางที่ 2 ข้อมูลความหนาแน่นของประชากรแยกรายจังหวัด เขต  14
จังหวัด
พื้นที่ ตร.กม.
ประชากร
ความหนาแน่นประชากร:ตร.กม
นครราชสีมา
20,493.96
2,576,251
125.71
ชัยภูมิ
12,778.30
1,125,997
88.12
บุรีรัมย์
10,321.86
1,550,701
147.30
สุรินทร์
8,124.06
1,375,560
169.32
เขต 14
51,718.18
6,628,509.00
127.51
ที่มา ข้อมูลจาก สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14  
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ตารางที่ 3 จำ�นวนประชากร  จำ�แนกตามหมวดอายุและเพศ  เขต  14
อายุ
นม
68,521
76,451
74,380
77,552
74,973
74,593
72,642
73,952
74,592
70,526
61,176
48,389
39,121
28,819
21,232
28,746
-

ชย.
34,553
35,614
41,273
43,974
39,356
44,253
46,436
50,668
49,255
42,412
35,548
27,551
21,189
15,112
11,638
13,220
8,598

ชาย
บร
51,695
55,397
62,287
65,373
53,695
66,811
71,708
72,229
65,456
53,262
43,770
34,228
27,208
18,647
14,473
17,872
-

สร
45,707
48,879
58,884
56,827
52,124
61,265
60,306
59,390
52,386
45,156
34,946
29,072
21,737
16,506
12,640
15,258
16,866
193

รวม
200,476
216,341
236,824
243,726
220,148
246,922
251,092
256,239
241,689
211,356
175,440
139,240
109,255
79,084
59,983
75,096
25,464
193

นม
85,997
96,026
92,771
97,251
93,671
94,510
95,838
101,237
105,891
99,309
87,332
69,964
56,930
44,206
36,451
44,453
-

ชย
32,371
33,473
39,072
40,831
38,952
42,890
44,286
50,032
49,668
42,972
36,862
29,339
23,211
17,538
14,127
19,322
10,401
565,347

หญิง
บร
48,509
51,922
58,729
61,128
54,117
63,622
67,643
70,953
66,056
54,764
45,522
37,302
30,468
21,632
18,391
25,832
0
0

รวม
สร
43,252
45,743
54,694
53,506
50,991
57,552
56,805
57,918
52,672
46,695
37,789
31,993
25,182
10,172
16,443
21,726
14,115
170

รวม
210,129
227,164
245,266
252,716
237,731
258,574
264,572
280,140
274,287
243,740
207,505
168,598
135,791
93,548
85,412
111,333
24,516
565,517

0-4
410,606
5-9
443,504
10-14
482,090
15-19
496,441
20-24
457,879
25-29
505,497
30-34
515,664
35-39
536,379
40-44
515,976
45-49
455,096
50-54
382,945
55-59
307,838
60-64
245,046
65-69
172,632
70-74
145,395
75  +
186,429
ไม่ทราบ
49,980
ไม่
565,710
สามารถ
ระบุได้
รวม 1,274,413 560,650 774,111 688,142 3,297,316 1,301,838 1,130,694 776,590 677,418 3,886,540 7,183,856

ที่มา ข้อมูลจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
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ตารางที่ 4 สัดส่วนประชากร  จำ�แนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดนครราชสีมา  ปี  2553
อายุ

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ชาย

0-4
68,521
5-9
76,451
10-14
74,380
15-19
77,552
20-24
74,973
25-29
74,593
30-34
72,642
35-39
73,952
40-44
74,592
45-49
70,526
50-54
61,176
55-59
48,389
60-64
39,121
65-69
28,819
70-74
21,232
75  +
28,746
ไม่ทราบ
ไม่สามารถระบุได้
รวม
1,274,413
ที่มา ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2553
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หญิง

รวม
85,997
96,026
92,771
97,251
93,671
94,510
95,838
101,237
105,891
99,309
87,332
69,964
56,930
44,206
36,451
44,453

154,519
172,476
167,151
174,802
168,644
169,104
168,480
175,189
180,483
169,835
148,508
118,353
96,051
73,025
57,683
73,199

1,301,838

2,576,251

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
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ตารางที่ 5 สัดส่วนประชากร  จำ�แนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดชัยภูมิ  ปี  2553
อายุ

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ชาย

0–4
34,553
5–9
35,614
10 – 14
41,273
15 – 19
43,974
20 – 24
39,356
25 – 29
44,253
30 – 34
46,436
35 – 39
50,668
40 – 44
49,255
45 – 49
42,412
50 – 54
35,548
55 – 59
27,551
60 – 64
21,189
65 – 69
15,112
70 – 74
11,638
75 +
13,220
ไม่ทราบอายุ
8,598
รวม
5,606,650
ที่มา ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2553

หญิง

รวม
32,371
33,473
39,072
40,831
38,952
42,890
44,286
50,032
49,668
42,972
36,862
29,339
23,211
17,538
14,127
19,322
10,401
565,347

66,925
69,087
80,345
84,805
78,308
87,143
90,722
100,700
98,923
85,384
72,410
56,890
44,400
32,650
25,765
32,542
18,998
1,125,997
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ตารางที่ 6 สัดส่วนประชากร  จำ�แนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ปี  2553
อายุ

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ชาย

0-4
51,695
5-9
55,397
10-14
62,287
15-19
65,373
20-24
53,695
25-29
66,811
30-34
71,708
35-39
72,229
40-44
65,456
45-49
53,262
50-54
43,770
55-59
34,228
60-64
27,208
65-69
18,647
70-74
14,473
75  +
17,872
ไม่ทราบ
0
ไม่สามารถระบุได้
0
รวม
774,111
ที่มา	 ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2553
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หญิง

รวม
48,509
51,922
58,729
61,128
54,117
63,622
67,643
70,953
66,056
54,764
45,522
37,302
30,468
21,632
18,391
25,832
0
0
776,590

100,204
107,319
121,016
126,501
107,812
130,433
139,351
143,182
131,512
108,026
89,292
71,530
57,676
40,279
32,864
43,704
0
0
1,550,701

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
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ตารางที่ 7 สัดส่วนประชากร  จำ�แนกตามหมวดอายุและเพศ  จังหวัดสุรินทร์  ปี  2553
อายุ

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ชาย

0-4
45,707
5-9
48,879
10-14
58,884
15-19
56,827
20-24
52,124
25-29
61,265
30-34
60,306
35-39
59,390
40-44
52,386
45-49
45,156
50-54
34,946
55-59
29,072
60-64
21,737
65-69
16,506
70-74
12,640
75+
15,258
ไม่ทราบ
16,866
ไม่สามารถระบุได้
193
รวม
688,142
ที่มา	 ข้อมูล  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  2553

หญิง

รวม
43,252
45,743
54,694
53,506
50,991
57,552
56,805
57,918
52,672
46,695
37,789
31,993
25,182
10,172
16,443
21,726
14,115
170
677,418

88,959
94,622
113,578
110,333
103,115
118,817
117,111
117,308
105,058
91,851
72,735
61,065
46,919
26,678
29,083
36,984
30,981
363
1,365,560
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ตารางที่ 8 สถานะสุขภาพ  เขต  14
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
เขต  14

เกิดมีชีพ
คนตาย
คนเพิ่ม
มารดาตาย
ตายปริกำ�เนิด
  (Live Birth) (Crude Death)
(Maternal Mortality) จำ�นวน อัตรา:พัน
เกิดมีชีพ
จำ�นวน อัตรา: จำ�นวน อัตรา: จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน อัตรา:แสน
พัน
พัน
เกิดมีชีพ
27,143
10,910
16,409
13,754
68,216

10.56
9.69
10.58
10.00
10.29

5,167
5,822
7,888
5,591
4,468

5.90
5.17
5.09
4.06
5.20

ที่มา ข้อมูล  ณ  มกราคม-ธันวาคม  2553

11,976
5,088
8,521
8,163
33,748

0.47
4.51
0.55
0.59
0.51

179
2
2
1
184

11.05
18.33
12.19
7.20
269.73

3
35
74
90
202

6.59
3.21
4.41
6.50
2.96

ตารางที่ 9 จำ�นวนสถานบริการสาธารณสุขและเตียงทั้งภาครัฐและเอกชน  
จังหวัด

รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.รัฐสังกัดอื่น รพ.เอกชน คลินิก
รพ.สต.
แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง แห่ง เตียง เอกชน ปี 2553 ปี 2554
แห่ง
แห่ง
แห่ง
นครราชสีมา
1 1,406
0
0 27 1,603
4 430
9 805 471
64
286
ชัยภูมิ
0 550
0
0 14 180
0
0
2
91 205
32
135
บุรีรัมย์
1 590
0
0 21 1,030
1
10
2 150 204
0
46
สุรินทร์
1 664
0
0 13 840
1
90
2 270 111
0
24
เขต 14
3 3,210
0
0 75 3,653
6 530 15 1,316 991
96
491

ที่มา
- ข้อมูล  ณ  กันยายน  2553
หมายเหตุ - รพ.สต.=โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล หมายถึง สถานีอนามัย ศูนย์สขุ ภาพชุมชน ศูนย์แพทย์
   ชุมชน
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ตารางที่ 10 จำ�นวนและอัตราส่วน แพทย์  :  ประชากร  เขต  14
บุคลากร

สังกัด กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กร เทศบาล เอกชน รวม อัตราส่วน:
กสธ.
อื่น
อิสระ
ประชากร
นครราชสีมา
471
53
0
1
2
72 599
1:4321
ชัยภูมิ
122
0
0
0
1
5 128      1:8797
บุรีรัมย์
177
2
0
0
0
2 181
1:8568
สุรินทร์
148
2
0
0
0
11 161   1:8544
เขต 14
918
57
1
3
90 1,069
1:6265
ที่มา : ข้อมูลปี 2553  จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14
ตารางที่ 11 จำ�นวนและอัตราส่วน ทันตแพทย์  :  ประชากร  เขต  14
บุคลากร

สังกัด กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กร เทศบาล เอกชน รวม อัตราส่วน:
กสธ.
อื่น
อิสระ
ประชากร
นครราชสีมา
103
10
0
0
2
8 123 1:20,945
ชัยภูมิ
53
0
0
0
0
0
53   1:21,245
บุรีรัมย์
61
1
0
0
0
2
64 1:25,422
สุรินทร์
59
59   1:23,314
เขต 14
276
11
2
10 299 1:22,168
ที่มา : ข้อมูลปี 2553  จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14
ตารางที่ 12 จำ�นวนและอัตราส่วน เภสัชกร  :  ประชากร  เขต  14   
บุคลากร

สังกัด กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กร เทศบาล เอกชน รวม อัตราส่วน:
กสธ.
อื่น
อิสระ
ประชากร
นครราชสีมา
192
11
0
0
1
30 234 1:11,010
ชัยภูมิ
85
0
0
0
0
3
88   1:12,795
บุรีรัมย์
132
1
0
0
0
2 135 1: 11,486
สุรินทร์
96
2
5 103 1:13,355
เขต 14
505
14
1
40 560 1:11,837
ที่มา : ข้อมูลปี 2553  จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14
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ตารางที่ 13 จำ�นวนและอัตราส่วน พยาบาลวิชาชีพ  :  ประชากร  เขต  14   		
บุคลากร

สังกัด กระทรวง รัฐวิสาหกิจ องค์กร เทศบาล เอกชน
กสธ.
อื่น
อิสระ
นครราชสีมา
2,236
40
0
0
14
232
ชัยภูมิ
1329
4
0
0
5
14
บุรีรัมย์
1,563
4
0
0
0
6
สุรินทร์
1,062
14
29
เขต 14
6,190
62
19
281
ที่มา : ข้อมูลปี 2553  จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14

รวม อัตราส่วน:
ประชากร
2,522 1:1,022
1,352
1:833
1,573
1:986
1,105 1:1,245
6,552 1:1,012

ตารางที่ 14 จำ�นวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ เขต  14    		
จังหวัด

ทันตา จพง.เภสัช
นัก
จบห. จพ.
นัก นักเทคนิค
ภิบาล สาธารณสุข วิชาการ สธ. สธ. กายภาพ การแพทย์
สาขา
บำ�บัด
ต่างๆ
นครราชสีมา
252
216
272
411 299 457
36
59
ชัยภูมิ
65
87
66
262 157 145
9
31
บุรีรัมย์
63
92
65
453
0 148
9
28
สุรินทร์
158
60
44
399
263
15
26
เขต 14
538
455
447
1,525 456 1,013
69
144
ที่มา : ข้อมูลปี 2553  จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 14

42
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เทคนิค

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

ตารางที่ 15 จำ�นวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ เขต  14
จังหวัด

จพ.เวช จนท./
ผู้ปฏิบัติ จนท.
กิจ
จพ.รังสี งานด้าน เวช
ฉุกเฉิน การแพทย์ แพทย์ สถิติ
แผนไทย

นักวิทยา จนท. นักจิต อื่น ๆ
ศาสตร์
เซล วิทยา นอกเหนือ
การแพทย์/ วิทยา
จากที่ระบุ
จพ.วิทยา
ศาสตร์การ
แพทย์
นครราชสีมา
84
42
65
21
95
0
14
185
ชัยภูมิ
29
34
25
18
42
0
2
594
บุรีรัมย์
20
21
25
18
20
0
2
821
สุรินทร์
14
20
26
9
27
3
5
1345
เขต 14
147
117
141
66
184
3
23
2,945
หมายเหตุ บุคลากรสาธารณสุขหมายถึง  ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  และลูกจ้าง
ตารางที่ 16 สาเหตุการตาย  10  อันดับแรก  ปี 2553  สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ลำ�ดับ
สาเหตุการตาย
จำ�นวน อัตราตายต่อแสนประชากร
1 เนื้องอก(รวมมะเร็ง)
2,147
83.91
2 โรคติดเชื้อและปรสิต
1,489
58.20
3 โรคระบบไหลเวียนโลหิต
1,424
55.66
4 โรคระบบหายใจ
1,188
46.43
5 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
672
26.26
6 โรคระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ
463
18.10
7 อุบัติเหตุจากการขนส่ง
459
17.94
8 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตาบอลิซึม
257
10.04
9 โรคระบบประสาท
162
6.33
10 ภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นในระยะปริกำ�เนิด
83
3.24
ที่มา  ข้อมูล มกราคม- ธันวาคม   2553 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

43

งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

ตารางที่ 17 สาเหตุการตาย  10  อันดับแรก  ปี 2553  สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ลำ�ดับ
สาเหตุการตาย
จำ�นวน อัตราตายต่อแสนประชากร
1 อาการ/อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ
2,355
209.61
ตรวจทางคลีนิคฯ
2 มะเร็งทุกชนิด
883
78.59
3 โรคติดเชื้อและปรสิต
507
45.13
4 โรคระบบไหลเวียนโลหิต
434
38.63
5 สาเหตุจากภายนอกอื่นที่ทำ�ให้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
376
33.47
6 โรคระบบทางเดินหายใจ
316
28.13
7 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
241
21.45
8 ต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซัม
231
20.56
9 โรคระบบย่อยอาหาร
196
17.45
10 อุบัติเหตุการขนส่ง
110
9.79
ที่มา  ข้อมูล    มกราคม- ธันวาคม   2553   สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
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ตารางที่ 18 สาเหตุการตาย  10  อันดับแรก  ปี 2553  สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
ลำ�ดับ
สาเหตุการตาย
จำ�นวน อัตราตายต่อแสนประชากร
1 อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการ
3,680
237.31
ตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ Symptoms,
signs and abnormal clinical and laboratory
findings, not  elsewhere  classified เช่น โรคชรา 
ภาวะช็อคหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น
2 มะเร็งร้ายทุกชนิด (C00-C97,D00-D48)
1,008
65.00
3 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-B99)
710
45.79
4 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (J00-J99)
492
31.73
5 โรคอื่นๆ ของระบบไหลเวียนเลือด โรคเลือด
303
19.54
โรคหลอดเลือดในสมอง (I60-I89,I95-I99)
255
16.44
6 อุบัติเหตุอื่นๆที่ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บและผลที่ตาม
มาทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น หกล้ม ตกต้นไม้
ถูกสัตว์กัด จมนํ้า ฟ้าผ่า ไฟฟ้า ขาดนํ้าอาหาร
ไฟไหม้และถูกความร้อน เป็นต้น (W00-W99,
X00-X39,X50-X59,Y86)
7 หัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจอื่นๆ (I00-I09,I20232
14.96
I25,I26-I52)
8 กลุ่มอาการของไตและโรคอื่นๆของระบบปัสสาวะ
229
14.77
(N00-N98)
9 โรคอื่นๆ ของตับ ตับอ่อน ท่อนํ้าดี ถุงนํ้าดี และ
222
14.32
โรคอื่นๆ ของระบบย่อยอาหาร
10 การได้รับอันตรายโดยไม่เจตนา  (Y10-Y36,
172
11.09
Y40-Y89)
ที่มา  ข้อมูล    มกราคม- ธันวาคม   2553   สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
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ตารางที่ 19 สาเหตุการตาย 10  อันดับแรก  ปี 2553  สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สาเหตุการตาย
มะเร็ง
โรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ
อุบัติเหตุ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคอื่นๆของระบบย่อยอาหาร
โรคหัวใจและโรคไหลเวียนโลหิตอื่นๆ
ไตวายเรื้อรัง
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำ�ให้ป่วยหรือตาย
ปอดอักเสบ
เบาหวาน

จำ�นวน อัตราตายต่อแสนประชากร
740
10179.14
316
4346.77
261
3590.21
184
2531.03
182
2503.52
176
2420.99
150
2063.34
145
1994.56
118
1623.16
106
1458.09

ที่มา  ข้อมูล    มกราคม- ธันวาคม   2553   สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
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ส่วนที่ 2

รายงานการเงิน

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

1. งบบุคลากร
ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน
             ร้อยละของการเบิกจ่าย (ร้อยละ   100)
เป็นเงิน
- เงินเดือน
เป็นเงิน
- ค่าจ้างประจำ�
เป็นเงิน
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เป็นเงิน
2. งบดำ�เนินงาน  
สรุปโครงการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรประจำ�ปีงบประมาณ 2554
- งบโครงการ  ได้รับจัดสรร  21  โครงการ
เป็นเงิน
- ค่าเวชภัณฑ์
เป็นเงิน
- งบเพิ่มเติม  ได้รับจากสำ�นักต่าง ๆ 12  โครงการ เป็นเงิน
- งบดำ�เนินงานขั้นตํ่าและภารกิจประจำ�
เป็นเงิน
- ค่าสาธารณูปโภค
เป็นเงิน
รวมได้รับจัดสรรทั้งสิ้น                             เป็นเงิน
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  99.96                เป็นเงิน
3. งบอุดหนุน
ได้รับจัดสรร                           
เป็นเงิน
ร้อยละของการเบิกจ่าย (ร้อยละ 99.95)
เป็นเงิน
- เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน
เป็นเงิน
- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
เป็นเงิน
- เงินค่าฌาปนกิจผู้ป่วยโรคเรื้อน
เป็นเงิน
- ค่าสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน
เป็นเงิน
- เงินอบรมอาสาสมัครมาลาเรีย
เป็นเงิน
- เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ในการดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
เป็นเงิน

78,760,938.90
78,760,908.05
47,771,072.25
28,048,266.65
2,941,569.15

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

20,793,700.00
3,205,500.00
12,525,410.00
3,675,800.00
889,000.00
41,089,410.00
41,074,736.13

บาท
บาท
บาท                         
บาท
บาท
บาท                         
บาท

9,386,484
9,382,126
2,978,175
1,498,571
17,500
44,880
594,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,249,000 บาท
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4. งบรายจ่ายอื่น
โครงการวิจัย  3  เรื่อง  ได้รับจัดสรร          
เป็นเงิน
912,600.00 บาท
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.97
เป็นเงิน
912,314.20 บาท     
5. งบลงทุน  
ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน
2,069,000.00 บาท
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100
เป็นเงิน
2,069,000.00 บาท
   
- ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นเคมีชนิด
ฝอยละอองแบบติดตั้งบนรถยนต์ จำ�นวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
720,000.00 บาท
- เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันสะพานหลัง  
จำ�นวน 10 เครื่อง
เป็นเงิน
800,000.00 บาท
- เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันสะพายไหล่
จำ�นวน  5  เครื่อง
เป็นเงิน
350,000.00 บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  
จำ�นวน  10  เครื่อง
เป็นเงิน
199,000.00 บาท
                       
รวมงบประมาณได้รับจัดสรรทุกหมวดรายจ่าย เป็นเงิน 132,218,432.90 บาท                               
เบิกจ่ายทั้งสิ้น
เป็นเงิน   132,199,084.38 บาท                          
ภาพรวมการเบิกจ่ายคิดเป็น  ร้อยละ   99.99
     

48

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

โครงการหลัก

จงั หวดั นครราชสีมา

ผลผลิต
ที่
รวมทั้งสิ้น

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกรม
ทั้งสิ้น (บาท)
20,793,700

รวบงบดำ�เนินงาน

20,324,000

รวมงบรายจ่ายอื่น
ลำ�ดับ แผนงานหลักที่ 1 การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทัง้ สนับสนุนพืน้ ที่
ในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
1
โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ระดับจังหวัดและอำ�เภอ เพือ่ การพัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554
2
โครงการบริหารจัดการความร่วมมือกับเครือข่ายสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2554 สคร.
5 นม.
3
โครงการสนับสนุนวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการ
จัดการระบบเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  ปี
2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียน
การสนับสนุนวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ปี 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานหลักที่ 2 การพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย
มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่
ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ
5
โครงการพัฒนางานวิจัยของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมาปี 2554

กิจกรรม
หลักที่

469,700

2

2.5

2,958,900

2

2.5

3,107,000

2

2.5

300,000

2

2.5

290,800

1

1.1

1,062,600

6

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอ้างอิงด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุ ม โรค สำ � นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5 จั ง หวั ด
นครราชสีมา ปี 2554

1

1.1

547,000

7

โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ที่เป็นปัญหาในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554

1

1.1

274,200
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งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการหลัก

8
9

10

11

12

13

14
15
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โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบข่ า วกรองโรค และภั ย
สุขภาพ ปี 2554 สคร.5 นม.
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนา
คุณภาพข้อมูลอ้างอิง การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัย
สุขภาพ ปี 2554 สคร.5 นม
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์วชิ าการให้เป็นทีย่ อมรับได้มาตรฐานสากล
ปี 2554 สคร.5 นม.
โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรีใ่ น
ชุมชนหนองบัว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ (วิจัยรายจ่ายอื่น)
แผนงานหลักที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์
อย่างทัว่ ถึงและได้ผล เพือ่ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โครงการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่
สาธารณสุขที่ 14
แผนงานหลักที  ่ 4  การเตรียมความพร้อม และดำ�เนินการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
และภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่
และได้มาตรฐานสากล
โครงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐานสากล ปี 2554 สำ�นักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
แผนงานหลักที่    5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของ
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
ตามมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14
โครงการพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลภาพรวม
การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพตามมาตรฐาน
สากล ปี 2554 สคร.5 นม.

ผลผลิต
ที่

กิจกรรม
หลักที่

2

2.1

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกรม
ทั้งสิ้น (บาท)
65,000

2

2.1

600,000

2

2.1

600,000

1

1.1

469,700

3

3.2

1,027,200

2

2.4

1,759,000

1

1.1

66,000

2

2.5

582,300

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

โครงการหลัก

16

17

18

19
20

21

แผนงานหลักที่ 6  การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐาน
สากล
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร และ
บุ ค ลากรให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง ได้ ม าตรฐานสากล ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�
ปีงบประมาณ 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา
โครงการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสู่ อ งค์ ก ร
สมรรถนะสูง ปี 2554 สคร.5 นม.
โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อโครงการสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี
2554 สคร.5 นม.
โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการบริการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

จงั หวดั นครราชสีมา

ผลผลิต
ที่

กิจกรรม
หลักที่

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกรม
ทั้งสิ้น (บาท)

2

2.2

1,127,827

2

2.2

966,593

2

2.2

511,080

2

2.2

1,000,000

3

3.1

660,000

3

3.1

2,818,500
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเงินงบประมาณได้รับจัดสรร  และเบิกจ่ายปีงบประมาณ  2553  เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ  2554
งบประมาณได้
ร้อยละ
รับจัดสรร ปี
ของการ
หมวดรายจ่าย
เบิ
ก
จ่
า
ยปี
2553
2553
เบิกจ่าย

งบประมาณได้
ร้อยละ
รับจัดสรร ปี
ของการ
เบิ
ก
จ่
า
ยปี
2554
2554
เบิกจ่าย

งบบุคลากร

79,802,400.00

76,415,435.01

95.76

78,760,938.90

78,760,908.05

100

งบดำ�เนินงาน

34,616,876.00

34,610,456.24

99.98

41,089,410.00

41,074,736.13

99.96

9,262,100.00

9,206,949.00

99.40

9,386,484.00

9,382,126.00

99.95

578,786.00

578,786.00

100.00

912,600.00

912,314.20

99.97

0.00

0.00

0.00

2,069,000.00

2,069,000.00

100

97.22 132,218,432.90 132,199,084.38

99.99

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
รวมทั้งสิ้น
งบกลาง
(เงินกัน)

124,260,162.00 120,811,626.25
5,301,450.00

5,301,450.00

100

358,200.00

358,200.00

100

ที่มาของข้อมูล : ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แผนภูมิที่ 1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำ�ปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553
            

ที่มาของข้อมูล  : ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าการเบิกจ่ายงบบุคลากร ของปี 2554 มากกว่าในปี 2553 ถึงแม้ว่าจะตั้งงบ
ประมาณเอาไว้เมื่อต้นปี เป็นเงิน 75,742,800.00 บาท แต่จ่ายเพิ่มอีก 3,018,108.05 บาท   เนื่องจากมี
การปรับเงินเดือนใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีอีกร้อยละ 5  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554  ส่วนการเบิกจ่ายงบ
ประมาณในหมวดอื่น ๆ ผลการเบิกจ่ายงบดำ�เนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ได้รับงบประมาณจัดสรร
งบโครงการ  21  โครงการ เป็นเงิน  20,793,700.00  บาท  และได้รับเพิ่มเติมระหว่างปีจากสำ�นักต่าง ๆ อีก
ถึง 12 โครงการ เป็นเงิน  12,525,410.00 บาท  มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2553   งบค่าเวชภัณฑ์   ได้รับ
เพิ่มมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2553    เป็นเงิน 656,400.00  บาท  งบลงทุน  ได้รับงบประมาณให้จัดซื้อ
4 รายการ เป็นเงิน  2,069,000.00  บาท
     
ตารางที่ 2 รายละเอียดการรับ – จ่ายเงินบำ�รุง  ประจำ�ปีงบประมาณ  2554  เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ  2553
รายการ

ปีงบประมาณ 2553
ร้อยละของ
ปีงบประมาณ 2554
ร้อยละ
เงินรายรับ เงินรายจ่าย การเบิก
เงินรายรับ เงินรายจ่าย ของการ
จ่าย
เบิกจ่าย
รวมรายรับ
6,249,142.76
5,770,528.71
รวมรายจ่าย
7,323,408.18
117.19
8,632,897.88
149.60
1.ค่าจ้างชั่วคราว
1,760,655.00
28.17
1,719,253.71
29.79
2.ค่าตอบแทนใช้สอย
1,344,260.00
21.51
1,222,634.72
21.19
และวัสดุ
3.ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
4.ค่าเวชภัณฑ์ยา
และมิใช่ยา

2,353,215.00

37.66

2,478,680.00

42.95

1,865,278.18

29.85

3,212,329.45

55.67
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินบำ�รุง ประจำ�ปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553

ที่มาของข้อมูล : ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
แผนภูมิที่ 4: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินบำ�รุง  ประจำ�ปีงบประมาณ  2554

54

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

การเบิกจ่ายเงินบำ�รุงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการเบิกจ่ายเงินมากกว่ารายได้ที่ได้รับ จากการ
เปิดให้บริการผูป้ ว่ ยทีค่ ลินกิ โรคเฉพาะทางเพิม่ ขึน้ ทุกวัน  โดยพบว่าในปี 2554 ได้จดั ซือ้ เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา
มาสนับสนุนการให้บริการผูป้ ว่ ยมากขึน้ ได้จดั ซือ้ รองเท้าบูท๊ และสารเคมีซติ า้ เมทริน เพือ่ สนันสนุนการป้องกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14  กรณีประสบอุทกภัยนํ้าท่วม  และนอกจากนี้หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิง่ ก่อสร้าง มีการเบิกจ่ายมากกว่าปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากได้มกี ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ รถยนต์โดยสาร
12 ที่นั่ง  จำ�นวน 2 คัน  ทดแทนรถคันที่จำ�หน่าย  จัดซื้อตู้แช่แข็งเพื่อใช้แช่ตัวอย่างตรวจ Viral load สำ�หรับ
งานชันสูตรโรค จัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ  จำ�นวน 3 เครือ่ ง  สำ�หรับติดตัง้ ทีห่ อ้ งปฏิบตั งิ านกีฏวิทยาเป็นศูนย์การ
เรียนรูโ้ รคติดต่อนำ�โดยแมลง เป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐานวิชาการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติทไี่ ด้มาตรฐานสากล และเป็นทีย่ อมรับ จัดซือ้ เครือ่ งทำ�ลาย
เอกสาร  มาสนับสนุนงานบริหารทัว่ ไปให้มคี วามคล่องตัวและเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำ�งานมากยิง่ ขึน้
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ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำ�เนินงาน
ในภาพรวม

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Bureau Scorecard)
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร ( Executive Summary)
ความเป็นมา
ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้พัฒนากระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และแผน
ปฏิบัติราชการประจำ�ปี และการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงาน และบุคคล ประจำ�ปี
2554 ความสำ�เร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง ความสำ�เร็จที่
ส่วนราชการจัดให้มีระบบการประเมินหน่วยงานระดับสำ�นัก/กอง หรือเทียบเท่าจนถึงระดับบุคคล (Internal
Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชน์ในการนำ�ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ในการนีห้ น่วยงานจะต้องมีกระบวนการกำ�หนดตัวชีว้ ดั และเป้าหมายในระดับกลุม่ /ฝ่าย ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั
และค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากระดับสำ�นัก/กอง มีการจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย กับหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในระดับ กลุ่ม/ฝ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานของระดับกลุ่ม/ฝ่าย สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของระดับสำ�นัก/กอง และสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม
ควบคุมโรค
ดังนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล คือ การที่องค์กรได้จัดทำ�
ยุทธศาสตร์และมีการนำ�ยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงาน (Key Performance
Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญประการหนึ่ง โดยที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล  หมายถึง ตัวชี้วัดผลการ
ดำ�เนินงานระดับบุคคลที่มีการผสมผสานระหว่าง
1. การพัฒนางานตามบทบาท หน้าทีร่ ะดับบุคคลทีส่ นับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชีว้ ดั ของผูบ้ งั คับ
บัญชา
2. การพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่แต่ละบุคคล
3. งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
การจัดทำ�ตัวชี้วัดระดับบุคคล จะดำ�เนินการภายหลังจากการจัดทำ�ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของ กรม
ควบคุมโรค ถ่ายทอดสู่ระดับสำ�นัก/กอง/กลุ่มงาน/ฝ่าย เสร็จสิ้น แล้วจึงทำ�การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล   
การกำ�หนดตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค เมื่อมี
การกำ�หนดตัวชีว้ ดั ในระดับหน่วยงาน/กลุม่ /ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล เพือ่ ให้เกิด
ความมั่นใจว่ายุทธศาสตร์และตัวชี้วัดถูกถ่ายทอดไปยังระดับล่าง
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การจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล ทำ�ให้ทกุ คนในหน่วยงานเกิดมีความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมและรับผิดชอบ ในการ
นำ�ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการพัฒนาองค์การให้เกิดความยั่งยืน
     โดยกลไกของคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะทำ�งานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค
กรอบแนวคิดการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมควบคุมโรค ประจำ�ปี 2554 สู่ หน่วยงาน กลุ่มงาน
และบุคคล  โดยให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และบุคคล
ดังแผนภูมิที่ 1

วิธีการประเมินผล
ผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีบุคลากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ร่วมกับทีมผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงาน

ผลการดำ�เนินงาน
1. สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำ�เนินการจัดทำ�คำ�รับรองการปฏิบัติ
ราชการไปยัง กรมควบคุมโรค โดยในปี 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการ
ถ่ายทอดเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ 50)
รวมทั้งสิ้น       18    ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนักร้อยละ 10)
     
รวมทั้งสิ้น        1     ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักร้อยละ 20)
รวมทั้งสิ้น       3      ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (นํ้าหนักร้อยละ 20)
รวมทั้งสิ้น       3      ตัวชี้วัด
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2. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประจำ�ปีงบประมาณ
2554 ดำ�เนินการจัดประชุมขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สคร.5 ผล
การประชุม มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จำ�นวน 50 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ชีแ้ จงและถ่ายทอดตัวชีว้ ดั ประจำ�ปี 2554
โดยมีการคัดเลือกตัวชี้วัดคำ�รับรองมิติที่ 1, 2, 3 และ 4 พร้อมทั้งกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำ�กับ และผู้จัด
เก็บข้อมูล และแนวทางการรายงาน SAR ตัวชี้วัดคำ�รับรองปฏิบัติราชการ ไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด ดังมี
รายละเอียดดังนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดที่จะนำ�มาจัดทำ�คำ�รับรองฯ ทั้ง 4 มิติ จำ�นวน 15 ตัวชี้วัด โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่
• มิติที่ 1 จำ�นวน 10 ตัวชี้วัด นํ้าหนักร้อยละ 50 คะแนน
• มิติที่ 2 จำ�นวน  1 ตัวชี้วัด นํ้าหนักร้อยละ 15 คะแนน
• มิติที่ 3 จำ�นวน  3 ตัวชี้วัด นํ้าหนักร้อยละ 15 คะแนน
• มิติที่ 4 จำ�นวน  1 ตัวชี้วัด นํ้าหนักร้อยละ 20 คะแนน

3. จัดประชุมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั รอบ 9 เดือน ในวันที่ 24 มิถนุ ายน
2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทัง้ สิน้ 50 ราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ
ประจำ�ปี 2554 และให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อให้ตัวชี้วัดต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย
4. ได้รายงานผลการดำ�เนินงานผ่านระบบ Estimates ของกรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2554
5. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จำ�นวนทัง้ สิน้   15 ตัวชีว้ ดั ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 94.6250 คะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้ 4.7313 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดคำ�รับรองประจำ�ปี 2554 แยกรายมิติ
มิติ

นํ้าหนัก

1. ด้านประสิทธิผล
2. ด้านคุณภาพการให้บริการ
3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. ด้านพัฒนาองค์กร
รวม 4 มิติ

ค่าคะแนน
(ร้อยละ)
46.0250
15.0000
13.6000
20.0000
94.6250  

50
15
15
20
100

คะแนน
4.7970
5.0000
4.5333
5.0000
4.7313

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค    
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ตัวชี้วัด

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1. (SM1.1.1)ระดั บ ความ
สำ � เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ดำ � เ นิ น
งานสนับสนุนให้จังหวัดมี
ขั้น
ระบบบริ ห ารจั ด การและ
ตอน
สนั บ สนุ น ตามมาตรฐาน
การพัฒนา “อำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”
2 (SM1.1.2)ระดั บ ความ
สำ � เร็ จ ของการสนั บ สนุ น
อำ � เ ภ อ ใ ห้ เ ป็ น ” อำ � เ ภ อ ขั้น
ควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบ ตอน
ยั่ ง ยื น ”ตามคุณลักษณะที่
กำ�หนด
3 (SM1.1.3)ร้ อ ยละของ
จังหวัดที่มี อำ�เภอควบคุม
ร้อย
โรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ตาม
ละ
คุณลักษณะทีก่ �ำ หนดอย่าง
น้อย 1 อำ�เภอ
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1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ
ค่า คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วงนํ้า
งาน
ที่ได้
หนัก
4.6025 46.0250

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 5.0000

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 5.0000

5

30

40

50 60 70

นํ้า
หน่วย หนัก
วัด (ร้อย
ละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

100.00 5.0000 5.0000
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4

5

6

7

8

(SM2.1.3)สั ด ส่ ว นของ
ผลิตภัณฑ์ของกรมฯ ที่เข้า
ถึ ง เครื อ ข่ า ยและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง
(SM3.1.1)ระดั บ ความ
สำ � เร็ จ การดำ � เนิ น การให้
ประชาชนรั บ ทราบการ
สื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับ
โรคและภัยสุขภาพทีส่ �ำ คัญ
ของหน่วยงาน
(SM3.1.3)ระดั บ ความ
สำ � เ ร็ จ ข อ ง ก า ร ดำ � เ นิ น
การให้ประชาชนกลุ่มเป้า
หมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ เ หมาะสมตามเกณฑ์ ที่
กำ�หนดของหน่วยงาน
(SM4.1.1)ระดั บ ความ
สำ�เร็จของการมีกลไกและ
ขั้นตอนการบริหารจัดการ
การเตรียมความพร้อม และ
การตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
ด้ า นโรคและภั ย สุ ข ภาพ
แบบบูรณาการตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด
(SM4.1.2)ระดั บ ความ
สำ�เร็จของของสถานการณ์
ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง มี
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่
ทีห่ น่วยงานสามารถตอบโต้
ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

นํ้า
หน่วย หนัก
วัด (ร้อย
ละ)

จงั หวดั นครราชสีมา

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ
ค่า คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วงนํ้า
งาน
ที่ได้
หนัก

ขั้น
ตอน

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 5.0000

ขั้น
ตอน

5

1

2

3

4

5

4.60

4.6000 4.6000

ขั้น
ตอน

5

1

2

3

4

5

4.30

4.3000 4.3000

ขั้น
ตอน

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 5.0000

ขั้น
ตอน

5

1

2

3

4

5

5.00

5.0000 5.0000
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ตัวชี้วัด

นํ้า
หน่วย หนัก
วัด (ร้อย
ละ)

(SM5.1.2)ระดั บ ความ
สำ � เร็ จ ของการมี ก ลไก
ขั้น
การติ ด ตามและประเมิ น
ตอน
ผลในระดั บ ต่ า งๆ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
10. (SM5.1.3)ระดั บ ความ
สำ�เร็จในการจัดทำ�รายงาน
การประเมิ น ผลโรคและ ขั้น
ภั ย สุ ข ภาพสำ�คั ญ ตาม ตอน
ม า ต ร ฐ า น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอมรับ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ
11. 2. สัดส่วนของเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ระดับ
ในผลิตภัณฑ์ของกรมฯ

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ
ค่า คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วงนํ้า
งาน
ที่ได้
หนัก

1

2

3

4

5

5

1

2

3

4

5

3.63

3.625

3.6250

5

1

2

3

4

5

3.50

3.500

3.5000

9

5.0000 15.0000
15

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ
12. ระดับความสำ�เร็จของการ
ควบคุ ม ภายในของหน่วย ระดับ 5
งาน
13. ระดับความสำ�เร็จของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับ 5
ด้ า นบั ญ ชี ข องหน่ ว ยเบิ ก
จ่าย
14. ร้ อ ยละของอั ต ราการเบิ ก ร้อย
5
จ่ า ยเงิ น งบประมาณราย ละ
จ่ายรวม
มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร
15. (ตัวชี้วัด 6.1.1)ระดับความ
สำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ระดับ 20
จัดทำ�ระบบบริหารจัดการ
องค์กรผ่านเกณฑ์
นํ้าหนักรวม    100
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1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 15.0000
4.5333 13.6000

1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 5.0000

1

2

3

4

5

5.0000 3.6000 3.6000

91

92

93 94 95 99.6926 5.0000 0.2500

5.0000 20.0000
1

2

3

4

5

5.0000 5.0000 20.0000

ค่าคะแนนที่ได้    4.7313 94.6250

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

แผนภูมิที่ 1   สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคำ�รับรอง  ปี 2552-2554             

วิจารณ์
จากการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554 ของ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง 4  มิติ พบว่า มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (นํ้าหนัก
ร้อยละ 50) ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.025  มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (นํ้าหนักร้อยละ
15) ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 15.000  มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก   
ร้อยละ 15) ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 13.60 และมิตทิ ี่ 4  มิตดิ า้ นการพัฒนาองค์กร (นํา้ หนักร้อยละ20)
ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.0000 สรุปคะแนนเต็ม 100 คะแนนในภาพรวม สามารถดำ�เนินงานได้  
94.625 คะแนน (ดังตารางที่ 1) จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้วา่     ผลการดำ�เนินการอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยได้คะแนนเต็มเพียง 2 มิติ ได้แก่มิติที่ 2 จำ�นวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 2. สัดส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และมิตทิ ี่ 4 จำ�นวน 1 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ (ตัวชีว้ ดั 6.1.1) ระดับความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงานจัดทำ�ระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์ เป็นผลมาจากทีม่ รี ะบบการมอบหมายผูก้ �ำ กับ
และผูจ้ ดั เก็บตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน และมีแนวทางการการจัดเก็บหลักฐานตัวชีว้ ดั ได้ครบ และทันตามเวลาทีก่ �ำ หนด  
ในส่วน 2 มิติที่เหลือ คือมิติที่ 1 จำ�นวน 10 ตัวชี้วัด ผลการดำ�เนินงาน คิดเป็นร้อยละ 46.025 ได้คะแนนไม่ถึง
เป้าหมาย จำ�นวน 4 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 2 ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเก็บหลักฐานตัวชี้วัดไม่ครบ และบางตัวชี้
วัดเป็นตัวชี้วัดใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากสคร.5 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรในแต่ละ
กลุ่มยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อีกทั้งรายละเอียด Template เป็นตัวชี้
วัดใหม่จึงให้ความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กำ�กับ ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่ตรงกับทีมประเมินภายนอก เอกสาร
หลักฐานบ้างตัวจึงเกิดความสับสน และไม่ตรงตามความต้องการของทีมประเมิน (ดังตารางที่ 2)
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แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากที่ปรึกษาภายนอก ปี 2552-2554
              

     

วิจารณ์
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 25522554 ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ทั้ง 4  มิติ สรุปคะแนนเต็ม 100 คะแนน
ในภาพรวม ในการประเมินตนเอง ได้ผลการดำ�เนินงานร้อยละ 98.50, 99.62 และ100 ตามลำ�ดับ และผล
คะแนนจากการประเมินภายนอก 93.46, 96.57 และ 94.625 คะแนน ตามลำ�ดับ (ดังตารางที่ 2) จากผลการ
ประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  ผลการประเมินตนเองการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรอง ปี 2554 ได้คะแนน 100
เต็มทั้ง 4 มิติ แต่ผลการประเมินจากการดำ�เนินการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบตั ิราชการ จากหน่วย
งานภายนอก ได้ผลคะแนน 94.625 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเต็มเพียง 2 มิติ เท่านั้น คือ มิติที่
2 คุณภาพการให้บริการ และมิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร  ส่วนในมิติที่ 1 และ 3 ได้คะแนนไม่ถึงเป้าหมาย
จำ�นวน  5 ตัวชี้วัด ส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเก็บหลักฐานตัวชี้วัดไม่ครบ และบางตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดใหม่ มีการ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในระหว่างปีทำ�ให้ผู้จัดเก็บเกิดความสับสน และรายละเอียด Template เป็นตัวชี้วัดใหม่
จึงให้ความเข้าใจในรายละเอียดของผู้ก�ำ กับ ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่ตรงกับทีมประเมินภายนอก เอกสารหลักฐาน
บางตัวจึงเกิดความสับสน และไม่ตรงตามความต้องการของทีมประเมิน (ดังตารางที่ 3)
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ปัจจัยสนับสนุนในการดำ�เนินงาน
1) ผู้บริหารให้ความสำ�คัญ เห็นชอบและให้การสนับสนุน
2) มีงบประมาณในการดำ�เนินงานอย่างเพียงพอ   
3) ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
และกรมควบคุมโรค
4) นโยบายอำ�เภอป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนมีความชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับพื้นที่
5) ความเพียงพอและคล่องตัวของการบริหารงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสีย ต่อการดำ�เนินงาน
1) การทำ�ความเข้าใจรายละเอียดของตัวชี้วัด และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ตัวชี้วัดที่ออกมาหลังการจัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปีแล้ว ลำ�ดับ และกิจกรรมมีความไม่
สอดคล้องไม่ครบถ้วน ต้องดำ�เนินการปรับกิจกรรมและการดำ�เนินงาน เป็นปัญหาทั้งเรื่องงบประมาณและ
เวลา
3) ตัวชี้วัดและรายละเอียด Templates ของยุทธศาสตร์ล่าช้า ทำ�ให้การวางแผนต้องปรับแก้ให้
สอดคล้องกับ Templates
4) การปรับโครงสร้างใหม่ มีผลกระทบต่อการทำ�งานที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เนื่องจาก
แผนปฏิบัติงานได้ทำ�ก่อนที่มีการปรับโครงสร้าง บุคลากรต้องใช้เวลาปรับตัว และยังขาดองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
5) บุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้ประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
แบบฟอร์ม เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดฯ
6) ขาดการประเมินอย่างครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่ม
7) เอกสารคู่มือ แนวทางจากกรมค่อนข้างล่าช้าและไม่ชัดเจน
8) ความล่าช้าของระบบและโปรแกรมการประเมินตนเอง และแบบฟอร์มประเมินตนเอง รวมทัง้
คู่มือที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้การประเมินล่าช้า
ข้อดี
• มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรทั้ง core และ technical competency อย่างเป็นรูปธรรม
มีหลักฐานชัดเจน
• เกิดความตื่นตัวของบุคลากรในเรื่องการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์
• สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
     

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การสนับสนุนแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ข้อเสนอแนะ
1) สำ�นักวิชาการภายในกรมฯ น่าจะประสานงานในเรื่องการพัฒนาบุคลากร สคร. แล้วรวมเป็น
เรื่องเดียวกันในด้านการสื่อสาร ทุกเรื่องที่จะให้ สคร.ดำ�เนินการ  
2) ขอให้ส่วนกลางของกรมควบคุมโรค ประสานงานเรื่องการจัดทำ�คำ�รับรองของหน่วยงานให้
เร็วขึ้นและจัดส่งข้อมูลให้เป็นระบบ
สรุปผลการทบทวนข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคที่ได้มาจากการนำ�ข้อมูลไปใช้ในกระบวนการ/
แผนงานการประเมินผลภายในหน่วยงาน สำ�หรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้
ในปี 2555 ได้นำ�ข้อเสียมาปรับปรุงการทำ�งาน คือ
1. มีการชี้แจงหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน ตั้งแต่ต้นปี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคมา
ร่วมประชุมด้วย
2. มีการไปร่วมประชุมร่วมกับ สคร 6 จ.ขอนแก่น เพื่อรับทราบแนวทางที่ชัดเจน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทำ�งานกัน
3. จัดทำ� KPI matrix อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน ตามข้อตกลงของทุกกลุ่มงาน
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ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหาร สคร.5 ครั้งที่ 4/2554 และพิธีลงนามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปี 2554
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ส่วนที่ 4

สรุปผลการดำ�เนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการหลัก

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

โครงการพัฒนางานวิจัย
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนางานวิจัยของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำ�ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐาน
สากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้  ประกอบด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการขึ้นและการผลักดัน
ผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ ภายใต้องค์ประกอบของมาตรฐานสำ�หรับผลิตภัณฑ์  ซึง่ ภายในโครงการ
ประกอบด้วย  16 กิจกรรมที่จะส่งผลให้ตอบตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคจำ�นวน 4 ตัว  กิจกรรมทั้งหมดดำ�เนิน
การตามแผน  มีเพียงโครงร่างวิจยั ทีส่ ามารถจัดทำ�ได้ตามเป้าหมาย   แต่กระบวนการของการทำ�ให้ได้มาตรฐาน
สากลคือ การรับรองโครงร่างจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของกรมควบคุมโรค  อยูใ่ นระหว่างดำ�เนินการ
การพัฒนายกระดับมาตรฐานของวารสาร ได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นกองบรรณาธิการอย่างหลากหลาย และเข้าสู่
ระบบการเผยแพร่ทาง web  phage ของกระทรวงสาธารณสุข  การประสานงานทีด่ แี ละการติดตามการดำ�เนิน
งานอย่างต่อเนือ่ ง  เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ  ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ความล่าช้าและไม่ชดั เจนในรายละเอียด
ของตัวชี้วัด และการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ควรมีนโยบาย  one  group
one  product  ให้ทุกกลุ่มในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ และมีระบบ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

หลักการและเหตุผล
การผลิตผลงานวิจยั เป็นภารกิจทีส่ �ำ คัญของกรมวิชาการ เพือ่ ให้ได้แนวทาง นวัตกรรม และองค์ความรู้
ในการป้องกัน ควบคุมโรค ที่ผู้ใช้ผลผลิตทางวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์  จึงมี
การผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างมากมาย  ทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  และ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ได้สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานผลิตผลงานวิจัย
มาอย่างต่อเนื่อง  และ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ / ผู้เกี่ยวข้อง  อีกทั้งสามารถนำ�ไปเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย  เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค โดยได้จัดทำ�โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยขึ้นในปี 2553 เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
จากการประชุมระดมสมองกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในงานวิจยั ในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 และข้อสรุปของ
คณะกรรมการวิชาการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อประเมินผลการดำ�เนิน
งานระหว่างดำ�เนินการโครงการพัฒนางานวิจัยปี 2553 โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการพัฒนางาน
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วิจยั พบว่า  ทิศทางและกรอบการวิจยั ในภาพรวมยังไม่ได้มกี ารกำ�หนดร่วมกัน  ทัง้ ในส่วนของสำ�นักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การผลักดันผลงานวิจัยการผลักดันที่สามารถ
ผลักดันให้น�ำ ไปกำ�หนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/ มาตรฐาน/มาตรการ เพือ่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ เป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ย ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้  สืบเนือ่ งมาจากคุณภาพของงานวิจยั ทีย่ งั ไม่ได้
มาตรฐานสากล การมีสว่ นร่วมของผูใ้ ช้ผลผลิตทางวิชาการในการร่วมผลิตผลงานมีนอ้ ย  กระบวนการผลักดัน
ผลงานวิจัยก็ยังไม่ปรากฏกิจกรรมที่ชัดเจน  สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้ใช้ผลผลิตทางวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ผลผลิตทางวิชาการของกรมควบคุมโรค พบว่า
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่มงุ่ เน้นให้ปรับปรุงกระบวนการส่งมอบผลผลิตมากทีส่ ดุ   เพือ่ เป็นการเพิม่ คุณค่าผลผลิต
ทางวิชาการ ดังนัน้ จึงควรให้มกี ระบวนการพัฒนาผลงานวิจยั ทีด่ ำ�เนินการอย่างครอบคลุมทุกกระบวนการ เริม่
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการจัดทำ�โครงร่างวิจยั ทีเ่ ปรียบเสมือนพิมพ์เขียวให้ได้มาตรฐานสากล  จนถึงกระบวนการส่งมอบ
ผลผลิตให้แก่ผู้ใช้ผลผลิตที่จะนำ�ไปใช้ประโยชน์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนางานวิจัยของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ได้ Research Mapping สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี
2554-2557
2. เพื่อให้นักวิจัยมีสมรรถนะในการจัดทำ�โครงร่างวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ สคร. 5 ที่นำ�ไปใช้กำ�หนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/มาตรฐาน/
มาตรการ   เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
4. เพื่อให้ได้ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม ที่เครือข่ายนำ�ไปขยายผล หรือถูกนำ�ไปใช้อ้างอิง
5. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของโครงร่างวิจัย สคร 5 นครราชสีมา มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. Research mapping ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาปี 2554-2557
จำ�นวน 1 ชุด
3. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในวารสาร/เวทีวิชาการระดับประเทศขึ้นไป
จำ�นวน 8 เรื่อง
4. ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมทีเ่ ครือข่ายผลักดันให้เป็นนโยบาย/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ /นำ�ไป
ใช้อ้างอิง เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ จำ�นวน 2 เรื่อง
5. วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานของสำ �นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จำ�นวน
1,200 เล่ม
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6. โครงร่างวิจยั ปี 2555 ทีไ่ ด้มาตรฐานสากลทีส่ อดคล้องกับ Research mapping ของ สคร. 5  จำ�นวน

7. ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาจำ�นวน 2 เรื่อง
8. ร้อยละ 75 ของเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการ สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมา
ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
Research  mapping ของ สคร 5 ปี
2554-2557
โครงร่างวิจยั สคร. 5 นม. ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล

เป้าหมาย
1 ชุด

ผลงานวิ ช าการ/นวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ
การตีพิมพ์/เผยแพร่ในวารสาร/เวที
วิชาการระดับประเทศขึ้นไป

8 เรื่อง

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เครือข่าย
ผลั ก ดั น ให้ เ ป็ น นโยบาย/แผนงาน/
มาตรฐาน/มาตรการ /นำ�ไปใช้อ้างอิง  
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพระดับพื้นที่

2 เรื่อง

ร้อยละ 80

ผลงานรอบ 12 เดือน
Research  mapping ของ สคร 5 ปี 25542557 จำ�นวน 1 ชุด
อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุม
โรค (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
เผยแพร่ในวารสารระดับประเทศ จำ�นวน
6 เรื่อง
นำ�เสนอในการประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุขประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 3 เรือ่ ง
(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
1. ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง สถานการณ์ แ ละ
สาเหตุ ก ารจมนํ้ า เสี ย ชี วิ ต ในเด็ ก อายุ
0-14 ปี จ.นครราชสีมา
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพื่อจัดทำ�ข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสำ�หรับควบคุมลูกนํ้ายุงลาย
ในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 วิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำ�ข้อบัญญัติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ผลผลิต
วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานของ
สำ � นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5
นครราชสีมา

เป้าหมาย
3 ฉบับ

โครงร่างวิจัยปี 2555 ที่ได้มาตรฐาน
สากลที่ ส อดคล้ อ งกั บ Research
mapping ของ สคร. 5

5 เรื่อง

ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่เครือ
ข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

2 เรื่อง

การสำ�รวจความพึงพอใจต่อวารสาร
วิชาการ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา

ร้อยละ 75

72

ผลงานรอบ 12 เดือน
1. วารสารได้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการเผย
แพร่ ท าง web   phage ของกระทรวง
สาธารณสุข
2. พัฒนายกระดับมาตรฐานโดยการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญให้หลากหลาย
3. จัดทำ�วารสารวิชาการ สคร. 5 3 ฉบับ ๆ
ละ 400 เล่ม จำ�นวน 1,200 เล่ม
ได้โครงร่างวิจยั ทีส่ อดคล้องกับ Research  
mapping ของ สคร. 5 จำ�นวน 7 เรื่อง  
อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย  กรมควบคุม
โรค (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)
1. วิจัยเรื่อง   การส่งเสริมพฤติกรรมการ
แสวงหาการรักษาของชุมชนผู้สัมผัสโรค
เรื้ อ น ม.11 ต.บ้ า นโสก อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ
2. นวตกรรม - ระบบฐานข้อมูลวัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)
ผลการสำ � รวจความพึ ง พอใจ พบว่ า
เครื อ ข่ า ยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ วารสาร
วิชาการ สคร. 5 ร้อยละ 81.60

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
2.1.1  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำ�เนินการตามมาตรฐานสากล
2.1.2  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมที่น�ำ ไปกำ�หนด
เป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ/  เพื่อการ
เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
2.2.3  สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของกรมทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.4   สั ด ส่ ว นของเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามพึ ง พอใจใน
ผลิตภัณฑ์ของกรม

เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 75

ร้อยละ 81.60

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
1. ในการจัดทำ�แผนงาน/โครงการ  ใช้ขอ้ มูลจากการ SWOT งานพัฒนาวิชาการของปีทผี่ า่ นมา  และ
วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคประกอบการจัดทำ� 
2. กำ�หนดวิธีการดำ�เนินงานในแผนงาน/โครงการที่เป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานสำ�หรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
3. ให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการจนถึงการนำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้ ได้แก่ การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขต
4. มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่
     
4.1 อบรมปฏิบัติการเพื่อฝึกวิเคราะห์โครงการวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย
4.2 อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร เทคนิคการเขียนบทความแก่นักวิจัย
และผู้สนใจทั่วไป
5. สนับสนุนการนำ�เสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับต่างๆ
6. พัฒนายกระดับวารสารให้ได้มาตรฐาน
7. ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานเป็นปกติทุก 2 เดือน และเพิ่มในวาระต่าง ๆ ที่มี
เรื่องเร่งด่วน

ผลการวิเคราะห์
จากภารกิจของยุทธศาสตร์ที่ 2  ในส่วนของแผนงาน/โครงการของ สคร. มุง่ เน้นในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ  
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งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ด้านการผลิต  มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้นกั วิชาการใน สคร. 5 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการกลุม่ ใดกลุม่
หนึง่ ในจำ�นวน 6 กลุม่ ทีส่ อดคล้องกับงานประจำ� โดยกลุม่ พัฒนาวิชาการได้จดั เวทีตา่ งๆ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
แก่บคุ ลากร แต่ผลผลิตทีไ่ ด้มาจากเครือข่ายภายในน้อยมาก  ส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรในกลุม่ พัฒนาวิชาการ
(ร้อยละ 90)
ด้านการพัฒนา  โดยการนำ�ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่รวบรวมมาจากปี 2551-2553 ส่งสำ�นักจัดการ
ความรูเ้ พือ่ พิจารณา พบว่าผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถผลักดันเพือ่ นำ�ไปใช้ก�ำ หนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/มาตรฐาน/
มาตรการ เพือ่ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  มาจากกลุม่ งานต่างๆ  แต่กลุม่ งานทีผ่ ลิตไม่ได้
กำ�หนดหรือวางแผนการผลักดันหรือดำ�เนินงานต่อ  จึงเป็นภารกิจหลักของกลุม่ พัฒนาวิชาการทีจ่ ะต้องดำ�เนิน
การโดยการขอความร่วมมือกับกลุ่มงานนั้นๆ  เพื่อสามารถตอบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้
              

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ

1. การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
2. มีการติดตามการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. ส่วนกลางสรุปและแจ้งรายละเอียดของตัวชี้วัดล่าช้า  มีการปรับเปลี่ยนบ่อย  จนถึงไตรมาสที่ 2
2. มีข้อจำ�กัดในการสนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงาน  งบประมาณไม่เหมาะสมกับกิจกรรม  
และระเบียบการเงินที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่คล่องตัว
3. ความร่วมมือจากเครือข่ายภายในน้อยและไม่ต่อเนื่อง

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การกำ�หนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานควรมีนโยบายให้ทกุ กลุม่ มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการจากงานประจำ�ทีด่ �ำ เนินการ
นโยบาย  One  group  one  product
2. การจัดสรรงบประมาณควรเป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมโดยยึดหลักของระเบียบ
กระทรวงการคลังเป็นหลัก
3. ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจสำ�หรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
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รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างวิจัยที่สอดคล้องกับ
Research Mapping
วันที่ 4-6 เมษายน 2554
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ� Research Mapping
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
วันที่ 17-18 มีนาคม 2554
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รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

การสัมมนาเครือข่ายวิชาการพื้นที่สาธารณสุข เขต 14 ปี 2554
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554
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การนำ�เสนอโครงร่างวิจัย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
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รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้
ที่เป็นปัญหาในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรูท้ เี่ ป็นปัญหาในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ปี 2554 ได้รบั งบประมาณ
จากสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ทวี่ างไว้ ศูนย์เรียนรูโ้ รคเรือ้ นครบวงจรได้มกี ารประชุมกำ�หนดมาตรฐานศูนย์เรียนรูฯ้ พัฒนาเกณฑ์
ชี้วัด และพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ทำ�ให้
การประเมินสามารถประเมินได้เพียงบางประเด็น แต่มกี ารวางแผนการชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินและจะดำ�เนิน
การประเมินมาตรฐานในปีงบประมาณ 2555  ปัจจัยที่ช่วยให้การดำ�เนินงานครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายใน
มิตขิ องผลผลิตคือ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคและยุทธศาสตร์ของการควบคุมกำ�จัดโรคเรือ้ น
การดำ�เนินการประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในการสอนแนะ  
คลินิกเลิกบุหรี่มีผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้   เนื่องจากคลินิกเป็นสถานที่
ที่เดินทางสะดวก มีความเป็นสัดส่วนไม่ต้องรอนาน และมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผู้รับผิดชอบงานมีการ
ติดตามผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ   
ปัญหาอุปสรรค  จากการที่กรมควบคุมโรคมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์   พันธกิจ  ทำ�ให้ตัวชี้วัดในการ
ควบคุมโรคหายไป ดังนั้นกรมควบคุมโรค สำ�นักวิชาการ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค จึงควรหาวิธีการที่จะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว

หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูล
อ้างอิง และมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรับ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ  เพื่อปกป้อง
ประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563 นั้น
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
และได้รับการถ่ายทอดนโยบาย /ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว และเพื่อการพัฒนากลไก และศักยภาพการเป็น
ศูนย์กลางขององค์ความรูท้ เี่ ป็นปัญหาในพืน้ ที่ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั ทำ�
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โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้โรคเรื้อน และศูนย์การเรียน
รู้คลินิกเลิกบุหรี่ ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับจากการดำ�เนินงานของคลินิกโรคเรื้อน
เป็นศูนย์การเรียนรูโ้ รคเรือ้ นอย่างครบวงจร พัฒนาคลินกิ เลิกบุหรีเ่ ป็นศูนย์การเรียนรูเ้ ลิกบุหรี่ เพือ่ การผลิตองค์
ความรูท้ เี่ ป็นศูนย์กลาง หรือศูนย์ขอ้ มูลองค์ความรู้ (Excellent Center) สามารถเป็นศูนย์รวม และแหล่งอ้างอิง
ขององค์ความรู/้ ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของหน่วยงาน ทีเ่ น้นกระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนา
มาตรฐานศูนย์การเรียนรูอ้ ย่างครบวงจร สามารถเป็นศูนย์กลางขององค์ความรูเ้ รือ่ งโรคเรือ้ น และเรือ่ งเลิกบุหรี่
ที่ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม/มาตรการ/แนวทาง ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของเครือข่าย
และผู้ที่สนใจ เพื่อการศึกษา และการพัฒนา เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู้ที่เป็นปัญหาในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรคเรื้อน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ให้ได้มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้คลินิกเลิกบุหรี่ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ให้ได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
1. จำ�นวนศูนย์เรียนรู้โรคเรื้อนครบวงจร ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ที่ได้มาตรฐานสากล
(จำ�นวน 4 แห่ง)
2. จำ�นวนศูนย์เรียนรู้คลินิกเลิกบุหรี่ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
(จำ�นวน 1 แห่ง)
3. ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์วิชาการของศูนย์
เรียนรู้โรคเรื้อนครบวงจร (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์วิชาการของศูนย์
เรียนรู้คลินิกเลิกบุหรี่ (ร้อยละ 80)
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ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
1. การพัฒนาการคัดกรองโรคเรือ้ นจากโรคผิวหนังและ การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่มีภาวะแทรกซ้อนให้ได้มาตรฐาน
2. การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป้าหมายจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูโ้ รคเรือ้ นครบวงจร
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำ�หนดมาตรฐานศูนย์เรียนรู้การ
           ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนครบวงจร
     2.2  การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน  
3. ศึกษาดูงานเรียนรู้คลินิกเลิกบุหรี่ที่ได้มาตรฐานสากล                                       
4. การพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือระหว่างการบำ�บัด
รักษาเชิงรับและเชิงรุก
5. การรับรองมาตรฐานคลินิกเลิกบุหรี่

เป้าหมาย
9000/19

ผล 12 เดือน
9696/19

4 แห่ง
25 คน

4 แห่ง
25 คน

4 แห่ง
4 คน
130 คน

4 แห่ง
4 คน
134 คน

1 แห่ง

1 แห่ง

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล 12 เดือน
ชี้วัด
2.1.2 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมฯทีน่ �ำ ไปกำ�หนดเป็น ร้อยละ 70
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ เพือ่ การเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
ก่อนดำ�เนินการเขียนโครงการได้มีการศึกษาสถานการณ์ระบาดวิทยาของโรคเรื้อน   แนวทางการ
ดำ�เนินงานควบคุมโรคเรือ้ นของสถาบันราชประชาสมาสัย (Logical frame work)  แล้วจึงวางแผนแก้ไขปัญหา  
ระหว่างดำ�เนินการ  มีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาสทัง้ เรือ่ งผลการใช้งบประมาณ  และผลการดำ�เนินงาน
(PDCA)  กระบวนการทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ  การประสานงานแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยมีการประสานงานทางโทรศัพท์กอ่ นทีจ่ ะแจ้งเป็นหนังสือราชการ และชีแ้ จงวัตถุประสงค์
หรือสิ่งที่เราต้องการให้กับเครือข่ายเสมอ ประเมินผลการดำ�เนินงานทุกไตรมาส   
คลินกิ เลิกบุหรีไ่ ด้ด�ำ เนินการมาเป็นปีที่ 2 มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยส่งไปศึกษาดูงานทีส่ ถาบัน
ธัญญลักษณ์   และสำ�รวจความต้องการของผู้ต้องการเลิกบุหรี่เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบบริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย ระหว่างดำ�เนินการมีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาสทั้งเรื่องผลการ
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ใช้งบประมาณ  และผลการดำ�เนินงาน (PDCA) กระบวนการทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย
คือ  การประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การใช้โทรศัพท์ในการติดตามผู้ป่วยและเสริมแรง
ผู้ป่วยในการเลิกบุหรี่

ผลการวิเคราะห์
จากการประชุมกำ�หนดมาตรฐานศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนครบวงจร จากผลการประชุมได้
มาตรฐานการดำ�เนินงานโรคเรื้อนจำ�นวน 1 ฉบับ และได้ส่งให้สถาบันราชประชาสมาสัยตรวจสอบให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล  

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมฯที่นำ�ไปกำ�หนด
เป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ เพื่อ
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

ผลงาน

ผลการวิเคราะห์
ศูนย์เรียนรู้โรคเรื้อนได้ดำ�เนินการเป็นปีแรก  จึงอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบ มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดและ
สมรรถนะของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามได้ทำ�การใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการประเมินในปีนี้ โดย
ผู้รับผิดชอบโรคเรื้อนของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็น
ผูต้ รวจรับรองการดำ�เนินงานกำ�จัดโรคเรือ้ นแล้ว ผลการประเมินพบว่าการรักษาโรคเรือ้ นการตรวจป้องกันความ
พิการสามารถประเมินได้ในปีนี้ แต่การจัดระบบของการให้คำ�ปรึกษาและการแก้ไขความพิการยังดำ�เนินการ
ได้ไม่เต็มรูปแบบ  เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนามาตรฐานคลินิก และพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในการประเมิน  
ซึ่งได้วางแผนการประเมินมาตรฐานไว้แล้วในปีงบประมาณ  2555  
คลินิกเลิกบุหรี่ได้รับการประเมินมาตรฐานจากสถาบันธัญญลักษณ์ ในปี   2554 มีผู้ป่วยใหม่จำ�นวน
13 คน สามารถเลิกบุหรี่ได้ 11 คน (ร้อยละ  84.6)  เลิกไม่ได้ 2 คน(ร้อยละ  15.3)

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสำ�คัญ  สนับสนุนการดำ�เนินงานและงบประมาณ
2. มีการดำ�เนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน
3. มีการติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามแผนทุกไตรมาส
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งานคลินิกเลิกบุหรี่ของ สคร . 5
- การให้บริการแบบ one  stop  service
- ระบบบริการสามารถเข้าถึงง่าย   เป็นสัดส่วน
- ระบบการโทรศัพท์เพื่อติดตามการรักษาผู้ป่วย
- การพัฒนาแนวทางการดูแลช่วยเหลือระหว่างการบำ�บัดรักษาเชิงรับและเชิงรุก

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. ตัวชีว้ ดั ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค และกรมควบคุมโรคไม่มตี วั ชีว้ ดั ทีเ่ ป็นรายโรค ทำ�ให้ระดับ
ความสำ�คัญของปัญหาลดตํ่าลง
2. นโยบายของกรมควบคุมโรค สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมามีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบ่อย จึงทำ�ให้มกี ารปรับเปลีย่ นผูร้ บั ผิดชอบงานบ่อย มีผลทำ�ให้ขาดความต่อเนือ่ งในการทำ�งาน และ
ขาดทักษะในการทำ�งาน
3. เจ้าหน้าที่ มีทกั ษะและประสบการณ์ในการทำ�กิจกรรมกลุม่ บำ�บัดและการให้คำ�ปรึกษาน้อยเสนอ
แนะให้มีการศึกษาดูงานเพิ่มเติม(คลินิกเลิกบุหรี่)

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สถาบันราชประชาสมาสัย สำ�นักโรคไม่ติดต่อ ควรติดตามนิเทศงานปีละ 1 ครั้ง

ภาพกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โรคเรื้อนครบวงจร

   

83

งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

ภาพกิจกรรมการออกรณรงค์เชิงรุกในการประชาสัมพันธ์และสอบความถาม
ความต้องการเลิกบุหรี่
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โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่ในชุมชนบ้านหนองบัว
อำ�เภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบ้านหนองบัว อำ�เภอบ้านแท่น
จ.ชัยภูมิ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านกรมควบคุมโรค
จำ�นวน 469,700 บาท ใช้จ่ายไป 469,700 บาท คิดเป็น 100%
ผลการดำ�เนินงานเป็นไปตามแผนในมิติของเวลา สามารถดำ�เนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ผลผลิตได้
ตามเป้าหมายในแต่ละช่วงของการดำ�เนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ในระหว่างดำ�เนินการ
มีการปรับแผนลดกิจกรรมการประชาคมชุมชนลงเหลือ 1 ครัง้ เพือ่ เพิม่ การจัดอบรมให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะการ
วิจยั ให้กบั นักวิจยั ชุมชนให้มศี กั ยภาพในวางแผนป้องกันแก้ไขแก้ไขปัญหาบุหรีใ่ นชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ช่วยให้การทำ�งานครั้งนี้สามารถบรรลุเป้าหมายในมิติของผลผลิตคือการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยที่สำ�นัก KM จัดขึ้น ทำ�ให้ได้เรียนรู้และเรียนลัดจากอาจารย์และผู้ร่วมโครงการ  
ปัญหา อุปสรรคในการดำ�เนินงานและการแก้ไข
เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทำ�งานภายในองค์กร  ทีมวิจัยแยกย้ายกันไปอยู่คนละกลุ่มทำ�ให้การ
ประสานการทำ�งานร่วมกันลำ�บาก เวลาว่างทีจ่ ะลงพืน้ ทีร่ ว่ มกันทำ�งานไม่ตรงกัน บทบาทหน้าทีห่ ลักของแต่ละ
คนเปลีย่ นไปต้องมุง่ ทำ�งานเพือ่ ตอบโจทย์งานหลักก่อน  และการปรับค่าเบีย้ เลีย้ งเพิม่ หลังจากวางแผนการใช้
จ่ายงบแล้ว ทำ�ให้เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน ทีมวิจัยจึงใช้การติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์ และ email   โดย
แจ้งแผนการทำ�งานล่วงหน้าด้วยหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ร่วมทีมทราบและพยายามไม่เปลี่ยนแปลง
แผนงานโดยไม่จำ�เป็น หากผู้ร่วมทีมจาก สคร.ไม่สามารถร่วมลงพื้นที่ดำ�เนินการได้ก็ประสานเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มพัฒนาวิชาการ จากทีมวิจัยรพ. หรือประสานทีมวิจัยชุมชนช่วยหาผู้มีความรู้ความสามารถในพื้นที่ร่วม
ดำ�เนินการเพิม่ สำ�หรับค่าเบีย้ เลีย้ งทีป่ รับเพิม่ ก็เกลีย่ จากส่วนทีเ่ หลือในแต่ละกิจกรรมเพิม่ ให้ และในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศส่งผลให้ต้อง
เลือ่ นการประชุมติดตามความก้าวหน้าครัง้ ที่ 2 และ 3 ต้องเลือ่ นกำ�หนดออกไป แต่สามารถดำ�เนินการได้ตาม
เป้าหมาย   
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หากจะทำ�ให้การดำ�เนินงานสำ�เร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพควรสนับสนุนให้นกั วิจยั ได้รบั การ
ฝึกฝนทักษะในการทำ�วิจัยอย่างสมํ่าเสมอ  มีทีมที่ปรึกษาให้กับนักวิจัย  ลดภาระงานประจำ�ให้น้อยลง  และ
ช่วยอำ�นวยความสะดวกในเรื่องของงานธุรการเอกสารการเบิกจ่าย

หลักการและเหตุผล
บุหรี่ เป็นอันตรายต่อผู้เสพและผู้ใกล้ชิด เนื่องจากบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นสารเสพติด และ
เป็นพิษต่อร่างกาย ก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ
ซึง่ เป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาเป็นจำ�นวนมาก นำ�ไปสูก่ ารเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ไม่
เพียงแต่ผสู้ บู บุหรีจ่ ะได้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรีเ่ อง ควันบุหรีใ่ นสิง่ แวดล้อมยังก่อให้เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่รอบข้างเช่นเดียวกับผู้สูบบุหรี่เช่นกันโดยเฉพาะเด็ก นอกจากนั้นบุหรี่ยังนำ�เยาวชนไปสู่
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น กินเหล้า เล่นการพนัน ใช้ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  จึง
นับได้ว่าการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และความ
มั่นคงของประเทศ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัญหาความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการ
สูบบุหรี่ ถึงปีละ 42,000 คน องค์การอนามัยโรคและธนาคารโลกได้ประมาณการว่าในอนาคตโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่เรียกว่าเป็นโรคไร้เชื้อ จะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาระโรคสูงสุด  
หากวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย พ.ศ. 2534-2549 แม้จะพบว่าการสูบบุหรี่
ของประชากรโดยรวมมีอตั ราการสูบลดลง แต่กลับพบอัตราการสูบเพิม่ ขึน้ ในกลุม่ เยาวชน และมีอตั ราการสูบ
ลดลงช้าในกลุ่มสตรี  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทผลิตยาสูบ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การขายไปในกลุม่ เยาวชนและสตรี  ปัญหาการบริโภคยาสูบจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นปัญหาทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
วิกฤต ในทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน  ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  และระดับโลก
ปัญหาการสูบบุหรี่มีมูลเหตุของปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อและ
กลยุทธ์ทางการตลาดของผูผ้ ลิต การป้องกันแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้มาตรการหลายด้านประกอบกัน โดยอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research - PAR) เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำ�มาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในชุมชน  เพื่อให้
ประชาชน ผูป้ ฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้องในทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีสว่ นในการร่วมคิดหาแนวทางการ
แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิดจิตสำ�นึกตระหนักในปัญหา และในที่สุดก็จะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งสามารถขยายผลในวงกว้าง   
กระบวนการวิจยั ดังกล่าวจึงน่าจะทำ�ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสูบบุหรีใ่ นชุมชน
ได้อย่างแท้จริงในระยะยาว ส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค  ลดภาระการใช้เวชภัณฑ์และ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การสูญเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร เป็นการเพิม่ คุณภาพชีวติ เพิม่ ผลผลิต
ของประเทศชาติ  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์หลัก
1. เพื่อดำ�เนินการร่วมกับชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน
3. เพื่อสร้างกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่แบบมีส่วนร่วมในชุมชน
4. เพื่อประเมินผลการดำ�เนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
จำ�นวนรายงานการวิจัย ( 1 เรื่อง)

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ได้เข้าร่วมอบรมโครงการวิจยั PAR ของ อ. ลือชัย ทีส่ �ำ นัก KM จัดขึน้ ช่วยนักวิจยั มือใหม่เป็นอย่าง
ยิ่ง  เนื่องจากมีการจัดอบรมเป็นระยะตามช่วงของการทำ�งานวิจัย  ได้เรียนรู้กระบวนการถอดบทเรียน การจัด
กระบวนการเสริมพลังใจด้วยกระบวนการทางจิตปัญญา มีตวั อย่างการทำ�วิจยั PAR จากหลาย ๆ ทีใ่ ห้ดู นำ�ไป
ศึกษาดูงานในพืน้ ทีจ่ ริงให้รเู้ ท่าทันปัญหาอุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในระหว่างทำ�งานวิจยั   มีทมี พีเ่ ลีย้ งคอยดูแล
ให้ค�ำ แนะนำ�อย่างใกล้ชดิ   เมือ่ มีปญ
ั หาสามารถติดต่อได้ทนั ที  นอกจากนัน้ ยังมีเพือ่ นร่วมอุดมการณ์  PAR  รนุ่ 1
จากสคร.4, สคร.8  และสคร.11 มาเล่าประสบการณ์การทำ�งานทีผ่ า่ นมาเพือ่ เป็นบทเรียนให้ PAR รุน่ 2 ได้เรียนรู้
และเรียนลัด สำ�หรับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ PAR รุ่น 2 จาก สำ�นักแมลง, และ สคร.7  ก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเป็นระยะ  ทำ�ให้รู้สึกว่าไม่ได้ทำ�งานอย่างโดดเดี่ยว  และสามารถนำ�บทเรียนจากทีมอื่นมาปรับใช้ใน
การทำ�งาน      
2. ผู้นำ�ชุมชนเห็นความสำ�คัญ  ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่
3. ผู้ร่วมทีมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำ�งาน  ให้ความร่วมมือกันดี  

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. เกิดการปรับเปลีย่ นระบบการทำ�งานภายในองค์กร ทีมวิจยั แยกย้ายกันไปอยูค่ นละกลุม่ ทำ�ให้การ
ประสานการทำ�งานร่วมกันลำ�บาก เวลาว่างทีจ่ ะลงพืน้ ทีร่ ว่ มกันทำ�งานไม่ตรงกัน บทบาทหน้าทีห่ ลักของแต่ละ
คนเปลีย่ นไปต้องมุง่ ทำ�งานเพือ่ ตอบโจทย์งานหลักก่อน  และการปรับค่าเบีย้ เลีย้ งเพิม่ หลังจากวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณแล้ว ทำ�ให้เป็นอุปสรรคในการทำ�งาน ทีมวิจยั จึงใช้การติดต่อสือ่ สารกันทางโทรศัพท์ และ email
โดยแจ้งแผนการทำ�งานล่วงหน้าด้วยหนังสือให้ผบู้ งั คับบัญชาของผูร้ ว่ มทีมทราบและพยายามไม่เปลีย่ นแปลง
87

งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

แผนงานโดยไม่จ�ำ เป็น  หากผูร้ ว่ มทีมจาก สคร.ไม่สามารถร่วมลงพืน้ ทีด่ �ำ เนินการได้กป็ ระสานเจ้าหน้าทีใ่ นกลุม่
พัฒนาวิชาการ จากทีมวิจยั รพ. หรือประสานทีมวิจยั ชุมชนช่วยหาผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในพืน้ ทีร่ ว่ มดำ�เนิน
การเพิ่ม สำ�หรับค่าเบี้ยเลี้ยงที่ปรับเพิ่มก็เกลี่ยจากส่วนที่เหลือในแต่ละกิจกรรมเพิ่มให้     
2. เกิดความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในระดับท้องถิน่ และในระดับประเทศทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนิน
งานตามแผนทีว่ างไว้  การจัดประชุมทีมกลุม่ ใหญ่ทำ�ได้ไม่สะดวกนัก จึงได้ปรับแผนทีจ่ ะขับเคลือ่ น 3 โครงการ
หลักด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้วยกลุ่มแกนนำ�หลักเล็กๆ ให้เห็นผลงานเป็นรูปธรรมก่อน
และเพื่อเป็นการหนุนเสริมเปิดพื้นที่การทำ�งานให้กับโครงการหลักทั้ง 3 โครงการ

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  โดย
1. สนับสนุนให้นกั วิจยั ได้มเี วลาในการทำ�งานวิจยั อย่างเต็มทีด่ ว้ ยการลดภาระหน้าทีง่ านประจำ� และ
งาน อื่นๆ ให้ลดลง
2. พัฒนาความรู้ ทักษะที่จำ�เป็นต้องเกี่ยวข้องกับการทำ�วิจัย ให้กับนักวิจัย    
3. สร้างค่านิยมองค์กรให้เห็นคุณค่าของการทำ�งานวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะ
ผู้บริหารและหัวหน้างาน  
4. เคร่งครัดให้หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ งานการเบิกจ่ายเงิน งานพัสดุ   งานยานพาหนะ งาน
IT  ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถในการสนับสนุนงานวิจัยให้ทำ�งานได้อย่างคล่องตัว หน่วยงาน
สนับสนุนควรให้การสนับสนุนการทำ�งานวิจยั อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพือ่ ให้สามารถทำ�งานได้อย่างคล่อง
ตัว  มีความยืดหยุ่นบ้างเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะการทำ�งานตามกระบวนการ PAR ที่เน้นเวลาราษฎรเป็นหลัก
มากกว่าเวลาราชการ          
  

ข้อเสนอแนะ

ควรมีทมี ทีป่ รึกษาหรือเครือข่ายนักวิจยั ทีจ่ ะคอยให้คำ�ปรึกษา หรือร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร  
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ภาพกิจกรรมประชุมทีมวิจัยทบทวนสถานการณ์ปัญหา
และวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่ในชุมชนวันที่ 9-12 ธันวาคม 2553

ร่วมกันทบทวนสถานการณ์ปัญหา

   

   
ตอบโจทย์โครงการ/กิจกรรมที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย

กำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน

ตั้งวงระดมความคิด

89

งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้และฝึกทักษะการวิจัยชุมชนแก่นักวิจัยชุมชน 18-20 ก.พ.2554
                   

บรรยายวิจัยชุมชน (PAR) คืออะไร
โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

เกมส์ม่านประเพณี ฝึกการสังเกต จดจำ�

ตั้งวง  AAR
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นักวิจัยชุมชนฝึกการสังเกต จดจำ� 
และการคิดวิเคราะห์

มอบรางวัลแก่ทีมช่างคิด ช่างสังเกต ช่างจดจำ�

   
ฝึกตั้งโจทย์ ออกแบบสืบค้นข้อมูลตอบโจทย์การวิจัย

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

ฝึกสืบค้นข้อมูลขยะในชุมชน

   

จงั หวดั นครราชสีมา

เด็กในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
ขยะเรื่อง “ขี้ผง” หนูทำ�ได้

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานเมืองแก 21-23 มกราคม 2553

พาทีมวิจัยศึกษาดูงานเทศบาลตำ�บลเมืองแก

สิ่งที่จะนำ�กลับไปประยุกต์ใช้
ในแผนงาน/โครงการ

   

   

ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้การศึกษาดูงาน

วิทยากรเยาวชนเมืองแกร่วมนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงาน
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พักผ่อนด้วยโยคะ

ดูงานบ้านหนองคูน้อยครอบครัวอบอุ่น
ปลอดเหล้า
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

มอบของที่ระลึกทีมวิทยากรบ้านหนองคูน้อย
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ชุมชนบ้านจำ�รุง
อ.แกลง จ.ระยอง 3-5 พฤษภาคม 2554

ผู้ใหญ่บ้านจำ�รุงกล่าวต้อนรับ

การดำ�เนินงานธนาคารขยะ

แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนในสวนสาธิต

   

   

   

ธนาคารปูกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

                                    

รถนำ�ศึกษาดูงานในชุมชน

นำ�เสนอผลการถอดบทเรียน
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ภาพกิจกรรมประชุมประชาคมวันสงกรานต์ 11-13 เมษายน 2554

   
แจ้งผลการดำ�เนินงานของทีมวิจัยบุหรี่บ้านหนองบัว เตรียมขบวนรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ที่วัด

เดินรณรงค์ไปตามถนนในชุมชน

ชวนพ่อบ้านเลิกบุหรี่
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ควันบุหรี่ทำ�ร้ายคนรอบข้าง

ละครล้อเลียนปัญหาบุหรี่ในครอบครัว

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวต้นแบบ

   

จงั หวดั นครราชสีมา

ทีมวิจัยชุมชนร่วมสรุปผลการดำ�เนินงาน

ภาพกิจกรรมประชุมทีมวิจัยติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2554

   

สอบต. หัวหน้าทีมเยาวชน
แม่ครูหนูปาง ทาโบราณ
รายงานความก้าวหน้าการสร้างแกนนำ�เยาวชน รายงานความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์
ทีมวิจัยและการดำ�เนินการจัดการขยะในชุมชน

   
นายกอบต. ร่วมให้ข้อเสนอแนะ การดำ�เนินงาน

ประชุมวางแผนเตรียม
ประชุมประชาคมช่วงวันสงกรานต์
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ภาพกิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้า
ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554

ประชุมย่อยทีมรพ.บ้านแท่น

เหลียวหลัง ทบทวนงานที่ผ่านมา

นำ�เสนอแนวคิดให้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
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ประชุมทีมนักวิจัยชุมชน

แลหน้า  กลุ่มเยาวชนวางแผนก้าวต่อ

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
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ภาพการประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554

บรรยากาศการประชุมใต้ศาลาการเปรียญ

นายกอบต.ร่วมให้ข้อคิดเห็น

เล่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง

   

   

   

ประชุมกลุ่มย่อย

เล่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน

หลังประชุมรับประทานอาหารร่วมกัน
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โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2554 มีการ
ดำ�เนินงาน 1 เรือ่ งได้แก่ การพยากรณ์โรคเลปโตสไปโรซีส ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ต่อการเกิดโรคเลปโตสไปซีส ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พบว่า
โรคเลปโตสไปโรซีส มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ และจะยังคงเป็นโรคทีม่ คี วามสำ�คัญในลำ�ดับต้น ๆ ของเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ 14 เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของประชาชนในการดำ�เนินชีวติ และประกอบ
อาชีพ ได้แก่ การไม่สวมรองเท้าขณะทำ�นา ทำ�สวน การมีแผลที่เท้า ขามือ หรือลำ�ตัว แล้วลงนํ้าหาปลาตาม
แหล่งนํา้ ธรรมชาติ การจับหนู ชำ�แหละหนูโดยไม่ใช้ถงุ มือ  ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการเป็นโรคเลปโตสไปซีส
ในขณะทีป่ จั จัยด้านอืน่ ๆ เช่น ด้านปริมาณนํา้ ฝน ปริมาณปศุสตั ว์ ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ทางตรงได้ แต่พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงผกผันบ้างเล็กน้อย แม้จะไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติแต่ภาพแสดงความ
สำ�คัญบ่งชีว้ า่ เมือ่ ปริมาณนํา้ ฝนและปริมาณปศุสตั ว์ลดลง จะมีผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนผูป้ ว่ ย ส่วนปัจจัย
ด้านอื่นๆ เช่น  ปริมาณหนูนา ปริมาณแหล่งนํ้าและการมีนํ้าท่วมขัง  น่าจะเป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการแพร่
กระจายโรคไปในวงกว้างได้

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
1.1 ควรทำ�การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของซีโรวาร์ของเชื้อในปศุสัตว์และหนูนา เพื่อยืนยันและ
หามาตรการการป้องกันการติดต่อโรคในปศุสัตว์และในคนต่อไป
1.2 ในพื้นที่ที่ปริมาณนํ้าน้อย แหล่งนํ้าน้อย แต่พบการติดเชื้อในปศุสัตว์สูง ควรเน้นให้ประชาชน
ระวังและป้องกันการติดเชื้อ ให้เข้มข้นและมากกว่าพื้นที่ที่แหล่งนํ้ามาก และมีการติดเชื้อน้อย
2. การแก้ไขปัญหาระยะยาว
2.1 ควรทำ�การศึกษาวิจัยหรือหานวัตกรรมใหม่ ในการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  
98
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2.2 ควรกำ�หนดให้โรคเลปโตสไปโรซีสอยูใ่ นแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค เพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องในการป้องกันควบคุมโรคแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2.3 ควรปรับปรุงมาตรฐานการทำ�ปศุสัตว์ เพื่อป้องกันการเข้ามาหากินของหนูในเขตปศุสัตว์ซึ่ง
จะทำ�ให้เกิดการติดเชื้อโรคเลปโตสไปโลซีสในปศุสัตว์ได้
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรครวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมี
ถ่ายทอดความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ติ นในการป้องกันควบคุมโรคทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เช่น การใส่รองเท้า
บูธ๊ เวลาทำ�นา   หากเป็นแผลหลีกเลีย่ งการเดินยํา่ นํา้ /ลุยนํา้ หลีกเลีย่ งการลงแช่นาํ้ ติดต่อกันเป็นเวลานาน รวม
ถึงการอาบนํ้าทำ�ความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะให้งานระบาดวิทยาทุกจังหวัดมีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาของ
จังหวัด เพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปัจจุบัน ยังมีการระบาดของโรค และภัยสุขภาพเกิดขึ้นเป็นจำ�นวนมาก บางโรคเป็นโรค
ที่มีการระบาดแบบเป็นวงรอบ บางโรคเป็นโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า เพื่อให้การดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพทันต่อการระบาดของโรค จึงจำ�เป็นต้องมีการพยากรณ์โรคเพือ่ เตือนภัยแก่หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์
โรคขึ้น เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของสถานการณ์ และเตือนภัย ได้อย่างทันเวลา
โครงการนีอ้ ยูใ่ นยุทธศาสตร์ที่ 5.การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพของ ประเทศตามมาตรฐานสากล
ผลผลิตย่อยของโครงการที่ 1.1.2 รายงานการประเมินผลภาพรวม การติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนากลไกการพยากรณ์โรค
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อพยากรณ์โรคที่สำ�คัญสำ�หรับการเตือนภัย 1 โรค ได้แก่ โรคเลปโตสไปโลซีส
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ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค ระดับ 5

ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
มีการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัยตามเป้าหมายที่กำ�หนด
ผลผลิต
จำ�นวนรายงานการพยากรณ์โรคเลปโตสไปโรซีส

เป้าหมาย
1 เรื่อง  

ผล 12 เดือน
1 เรื่อง  

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัวชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค

ระดับ 5

ผล 12
เดือน
ระดับ 5

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูล
2. ความสนใจของผู้บริหารของหน่วยงานและผู้บริหารระดับเขต
3. การดำ�เนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้หลายด้าน
4. การให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมควบคุมโรค

ผลการวิเคราะห์
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดด้านปริมาณ

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
มีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำ�หนด
100
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ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
มีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่
กำ�หนด

เป้าหมาย
1 เรื่อง  

ผลงาน
1 เรื่อง

ผลการวิเคราะห์
การจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ด้านวิชาการหลายสาขา และมีการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลเพื่อการพยากรณ์โรคที่ดี และการนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญ ทำ�ให้
สามารถจัดทำ�รายงานที่มีคุณภาพได้ตามเป้าหมายกำ�หนด  

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูล
2. การให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของกรม
ควบคุมโรค

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
ไม่มี

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการสนับสนุนความรู้ด้านการจัดทำ�รายงานพยากรณ์โรค และต้องการการสนับสนุนข้อมูลจาก
เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
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ตัวอย่างปกรายงานการพยากรณ์ โรคเลปโตสไปโรซีส
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรอง
โรคและภัยสุขภาพ ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดทำ�ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดำ�เนินการได้
มาตรฐาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ และกิจกรรมจัดทำ�รายงานสถานการณ์โรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณ์
โรค พ.ศ.2554 ผลการดำ�เนินงาน มีการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัยรวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง รายงานโรคเร่งด่วนประจำ�
สัปดาห์ 36 ฉบับ รายงานการเฝ้าระวังอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 20 ฉบับ และจัดทำ�หนังสือสถานการณ์โรค
ที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14  พ.ศ.2553 และพยากรณ์โรค 2554 จำ�นวน
24 เรื่อง เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการพัฒนาศูนย์ขา่ วกรองเตือนภัยทางด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
สถานการณ์และการพยากรณ์โรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเตือนภัยให้ทันเหตุการณ์
2. ควรมีประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข่าวกรองเตือนภัย
3. ควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Social network) ในการบริหารเครือข่ายและการจัดการข่าวกรอง
เตือนภัย
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลเพือ่ จัดทำ�ข่าวกรองการเตือนภัยในทุกกลุม่ โรค เช่น
การส่งไปอบรม การส่งไปศึกษาดูงาน
2. เสนอแนะให้ทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนย์ข่าวกรองเตือนภัยในระดับจังหวัด และให้มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการได้
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หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั มีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึน้ มากมายหลายโรค ไม่วา่ จะเป็นโรคประจำ�ถิน่ โรคอุบตั ใิ หม่อบุ ตั ิ
ซํ้า รวมถึงอุบัติภัยที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนมาก และนอกจากนั้นยังพบว่าโรคอุบัติ
ใหม่แต่ละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกว้าง เช่น ระบาดทั่วประเทศ หรืออาจจะระบาดไปได้ทั่วโลก เป็นต้น
ในปี 2548 สมัชชาองค์การอนามัยโลกได้มีการรับรองและประกาศให้ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันปฏิบัติ
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation, IHR2005 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4
ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ.2005 ได้กำ�หนดให้เป็นเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม
โรค และรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้ หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา
และ/หรือข่าวกรองโรค/ภัยสุขภาพที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผน กำ�กับติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงาน รวมถึงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรคได้กำ�หนดให้ทำ�โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง
ข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพขึน้ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์
เฉพาะเพือ่ จัดทำ�ฐานข้อมูลข่าวสารทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับงานข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ จัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัย เผยแพร่
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พัฒนาเครือข่ายข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ และเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถ
ทำ�งานข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท้ายที่สุดมีความคาดหวังว่าศูนย์ข่าวกรองเตือนภัย
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีข้อมูลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มของสถานการณ์ และเตือนภัย ได้อย่างทันเวลา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
2. เพื่อจัดทำ�ข่าวกรองเพื่อการเตือนภัย
3. เพื่อเผยแพร่ข่าวกรองแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ร้อยละ 80  ของโรคในฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยมีความถูกต้อง และทันเวลา
2. มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์โรค พ.ศ.2553 และพยากรณ์โรคพ.ศ.2554 แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ภายในเวลาที่กำ�หนดร้อยละ 90
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ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
มีการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัยตามเป้าหมายที่กำ�หนด
ผลผลิต
1. สคร.5 มีข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดำ�เนินการได้
มาตรฐาน 6 เรื่อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์
2. มีรายงานสถานการณ์โรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณ์โรค
พ.ศ.2554 จำ�นวน 20 เรื่อง)

เป้าหมาย
6 เรื่อง  

ผล 12 เดือน
10 เรื่อง  

20 เรื่อง

24 เรื่อง

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย ผล 12 เดือน

ร้อยละ 80  ของรายงานข่าวกรองเตือนภัยมีการจัดทำ�ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80  
ที่กำ�หนด
มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์โรค พ.ศ.2553 และพยากรณ์โรค ร้อยละ 90  
พ.ศ.2554 แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในเวลาที่ กำ � หนด

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายข่าวกรองเตือนภัยทั้งในและนอกหน่วยงาน
2. ความสนใจของผู้บริหารของหน่วยงานและผู้บริหารระดับเขต

ผลการวิเคราะห์
ปฏิบัติงานได้เกินเป้าหมายที่กำ�หนดทั้งด้านปริมาณและด้านงบประมาณ

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
มีการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัยได้คุณภาพตามที่กำ�หนด
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ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละ 80  ของข่าวกรองเตือนภัยมีคุณภาพด้านความถูกต้องและทันเวลา
มีการรายงานสถานการณ์โรค พ.ศ.2553 และพยากรณ์โรค พ.ศ.2554

ร้อยละ 80  

ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานของพื้นที่

ร้อยละ 90  

ผลงาน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ผลการวิเคราะห์
งานข่าวกรองเตือนภัยเป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย และการบริหารจัดการทีด่ แี ละต่อ
เนือ่ งทำ�ให้สามารถดำ�เนินงานได้ตามเป้าหมาย มีคณ
ุ ภาพ และทำ�ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารได้ทนั ท่วงที

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายข่าวกรองเตือนภัยทั้งในและนอกหน่วยงาน
2. ผู้รับผิดชอบงานข่าวกรองมีทักษะในการจัดทำ�ข่างกรองเตือนภัย

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
บางครั้งการทำ�งานล่าช้าเนื่องจากเครือข่ายทั้งในและนอกหน่วยงานมีภารกิจมาก ทำ�ให้เวลาปฏิบัติ
งานไม่ตรงตามกำ�หนด

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการสนับสนุนความรู้ใหม่ด้านการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัย และต้องการการสนับสนุนข้อมูลจาก
เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน  

ข้อเสนอแนะ
พัฒนางานข่าวกรองเตือนภัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวอย่างรายงานข่าวกรองเตือนภัย

107

งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ก
ั
ร า ย งา
น
ำ
ำ
ส
4
5
นประจำำปี 25

108

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
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รายงานสถานการณ์โรค
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โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
สำ�นักงานพัฒนาระบบราชการ (สำ�นักงาน กพร.) ได้ก�ำ หนดให้หน่วยงานระดับกรมทุกแห่งต้องดำ�เนิน
การเกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
โดยกรมควบคุมโรคได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐาน
สากล โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีการวัดผลตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน โดยกำ�หนดให้มีตัวชี้วัดประจำ�หมวด
ต่างๆ ทั้ง 6 หมวด และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับการทำ� self-certify และ fundamental level ซึ่งจากผล
การดำ�เนินงาน สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สามารถบรรลุตัวชี้วัดได้ทุกตัว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
ยังต้องการความต่อเนื่องในการทำ�งานตลอดจนยกระดับผลเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์
progressive level ในปีต่อไป

หลักการและเหตุผล
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำ�เนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทางพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้าสู่ปีที่ 6 โดยในปีนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล ซึ่งระบบบริหารจัดการองค์กร
มี 6 ระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล) ระบบการนำ�องค์กร
(สื่อสารทิศทาง นโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี (OG) การกำ�กับและควบคุมภายใน) ระบบการเงิน การ
บัญชี การพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบบริหารบุคคล (HRM/HRD) และระบบ
การจั ด การความรู้ และโดยเฉพาะนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี (OG) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนโยบายหลั ก
4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์ สคร.5 นครราชสีมา  ปี 2552-2557 ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศด้าน
วิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557”
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ดังนั้นเพื่อให้องค์กรดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จดั ทำ�โครงการ
พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล ปี 2554 สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อให้ระบบบริหารจัดการองค์กร มีมาตรฐานสากลในด้าน
1.1 การกำ�กับดูแลองค์การที่ดี (OG)  และการควบคุมภายใน
1.2 กระบวนการทำ�งานด้านการบริหารงานทั่วไปให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน
1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
1.4 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
1.5 กระบวนการจัดการความรู้
2. เพื่อให้บุคลากร สคร.5 มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรของกรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ระดับความสำ�เร็จของการมีระบบบริหารจัดการ (6ระบบ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ปี 2554
สคร.5 นม. (ระดับ 5)
2. ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนักความสำ�เร็จของผลสัมฤทธิข์ องมาตรการ/องค์การตามนโยบายการกำ�กับ
ดูแลองค์การที่ดี (OG) (ร้อยละ 80)
3. ระดับความสำ�เร็จของการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง (ระดับ 5)
4. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนากระบวนการทำ�งานด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นระบบ และมี
มาตรฐาน (ระดับ 5)
5. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายรวม ปี 2554 สคร.5 นม. (ร้อยละ 96)
6. ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดขององค์กร   (ระดับ 5)
7. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล (ระดับ 3)
8. ร้อยละของบุคลากรของ สคร.5 มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  (ร้อยละ 80)
9. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาขีดสมรรถนะ (ระดับ 5)
10. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (ระดับ 5)  
11. ร้อยละของกลุ่มงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ (HWP) (ร้อยละ 80)
12. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผาสุกและความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กร (ร้อยละ 80)
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13. ระดับความสำ�เร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (ระดับ 5)
14. ระดับความสำ�เร็จของปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร (ระดับ 5)

ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
1. มีระบบบริหารจัดการ (6 ระบบ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล
ปี 2554  สคร.5  นม.
2. มีรายงานผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/องค์การตามนโยบายการ
กำ�กับดูแลองค์การที่ดี (OG)
3. มีรายงานการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง
4. มีรายงานการพัฒนากระบวนการทำ�งานด้านบริหารงานทั่วไป
ให้เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
5. มีรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายรวม
ปี 2554  สคร.5  นม.
6. มีรายงานสรุปผลการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดของ
องค์กร
7. จำ�นวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
8. จำ�นวนบุคลากรของ สคร.5 ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด        
9. มี ร ายงานสรุ ป ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นาขี ด
สมรรถนะ
10. มีรายงานสรุปผลการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
11. จำ�นวนกลุ่มงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ (HWP)
12. จำ�นวนบุคลากรทีม่ คี วามผาสุกและความพึงพอใจในบรรยากาศ
องค์กร
13. มีรายงานสรุปผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
14. มีรายงานสรุปผลการดำ�เนินงานการปลูกฝั่งค่านิยมองค์กร
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เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
จำ�นวน 6 ระบบ จำ�นวน 6 ระบบ
จำ�นวน 1 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 4
กระบวนงาน
จำ�นวน 4 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 4
กระบวนงาน
จำ�นวน 4 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด

จำ�นวน 11
จำ�นวน 11
ระบบ
ระบบ
จำ�นวน 300 คน จำ�นวน 300 คน
จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 8 กลุ่ม จำ�นวน 8 กลุ่ม
จำ�นวน 300 คน จำ�นวน 295คน
จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 1 ชุด

จำ�นวน 1 ชุด
จำ�นวน 1 ชุด
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ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ชี้วัด
6.1.1 ระดับความสำ�เร็จของการมีระบบบริหารจัดการ (6 ระบบ) ระดับ 5
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล ปี 2554  สคร.5  นม.
6.1.2 ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้ า หนั ก ความสำ � เร็ จ ของผลสั ม ฤทธิ์ ข อง ร้อยละ 80
มาตรการ/องค์การตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี
(OG)
6.2.1 ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติ ระดับ 5
งาน

ผล 12 เดือน
ระดับ 5
ร้อยละ 80
ระดับ 5

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
1.
2.
3.
4.
5.

มีกลุ่มงานพัฒนาองค์กรซึ่งรับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน
มีการทำ�งานแบบบูรณาการจากทุกกลุ่ม
มีการติดตามผลการดำ�เนินงานทุกเดือน
มีการศึกษา template ตัวชี้วัดอย่างสมํ่าเสมอ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง  

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำ�เร็จของการมีระบบบริหารจัดการ (6 ระบบ) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล ปี 2554  สคร.5  นม.
2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักความสำ�เร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ/
องค์การตามนโยบายการกำ�กับดูแลองค์การที่ดี (OG)
3. ระดับความสำ�เร็จของการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยง
4. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนากระบวนการทำ�งานด้านบริหารงาน
ทั่วไปให้เป็นระบบ และมีมาตรฐาน
5. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายรวม ปี 2554
สคร.5  นม.

เป้าหมาย
ระดับ 5

ผลงาน
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 5

ร้อยละ 96

ร้อยละ 96
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ตัวชี้วัด
6. ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตามมาตรการประหยัดของ
องค์กร
7. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐาน
ข้อมูล
8. ร้อยละของบุคลากรของ สคร.5 มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  
9. ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรตามแผนพั ฒ นาขี ด
สมรรถนะ
10. ระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
11. ร้อยละของกลุ่มงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบคุณภาพ (HWP)
12. ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี วามผาสุกและความพึงพอใจในบรรยากาศ
องค์กร
13. ระดับความสำ�เร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
14. ระดับความสำ�เร็จของปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร

เป้าหมาย
ระดับ 5

ผลงาน
ระดับ 5

ระดับ 3

ระดับ 5

ร้อยละ 80
ระดับ 5

ร้อยละ 44
ระดับ 5

ระดับ 5
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ระดับ 5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70

ระดับ 5
ระดับ 5

ระดับ 5
ระดับ 5

ผลการวิเคราะห์
จากตัวชี้วัดที่สำ�คัญทั้งสิ้น 14 ตัว ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย ยกเว้น 2 ตัวคือร้อยละของบุคลากรมี
สมรรถนะตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดและร้อยละของบุคลากรทีม่ คี วามผาสุกและความพึงพอใจในบรรยากาศองค์กร
ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสคร.และแนวทางการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดจนต้องปรับแนวทางการทำ�งานจาก disease
oriented เป็น strategic oriented รวมทั้งมีการทำ� workflow ใหม่ทำ�ให้บุคลากรบางส่วนต้องเปลี่ยนกลุ่มและ
เปลี่ยนสถานที่ทำ�งาน และกรมควบคุมโรคได้มีการติดตามกำ�กับการทำ�งานอย่างใกล้ชิดผ่านตัวชี้วัดใหม่ๆ
ทำ�ให้มีผลกระทบต่อตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวข้างต้น

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. การมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
2. การติดตามการทำ�งานอย่างสมํ่าเสมอ
3. มีการทำ�งานแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม
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ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. กลุ่มงานพัฒนาองค์กรเป็นกลุ่มงานใหม่ซึ่งมีบุคลากรที่หลากหลายมาจากทุกกลุ่มงานเดิน ทำ�ให้
ต้องมีการเรียนรู้การทำ�งานซึ่งกันและกันในช่วงแรก
2. ตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งชัดเจน
3. การมีส่วนร่วมจากกลุ่มต่างๆยังน้อย

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. ควรชี้แจงตัวชี้วัดให้เร็วกว่านี้และมีความชัดเจนมากขึ้น
2. ควรมีพี่เลี้ยงในการทำ�งานที่ให้คำ�ปรึกษาได้

ข้อเสนอแนะ
1. งาน PMQA เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญซึ่งต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและกรมกำ�ลังพัฒนาเข้าสู่
progressive level ในปีต่อไป ทุกหน่วยงานจึงต้องเร่งรัดการทำ�งานอย่างเต็มที่
2. การมีคู่มือที่ชัดเจน การมีที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
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โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับ
ประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภายในปี 2557”  และกิจกรรมหลักของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 คือ เป็นองค์กรทีส่ นับสนุนด้านวิชาการ
รวมถึงการถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีระดับสากลและระดับชาติให้จงั หวัดและอำ�เภอ ตลอดจน
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กิจกรรมหลักและตอบสนองผลผลิตของ
กรมควบคุมโรค ดังกล่าวจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย ตลอดจนจะต้องมีการติดตามกำ�กับการดำ�เนินงาน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญดังนี้
1. หน่วยงานมีการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2554 – 2557)
2. จัดทำ�แผนปฏิบัติราชการปี 2554 เป็นรูปเล่มแผน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำ�เนินงาน และกำ�กับ
ติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มงานทุกกลุ่มใน สคร.5
3. จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO โดยมีการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และสรุปรายงานการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. จัดทำ�ร่างแผนปฏิบตั ริ าชการปี 2555 โดยการมีสว่ นร่วมของทุกกลุม่ งาน และมีการบูรณาการแผน
ของกลุ่มงาน ผลการดำ�เนินงานได้ร่างแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 1 ฉบับ ส่งขอ
อนุมัติจากกรมควบคุมโรคได้ตามเวลาที่กรมกำ�หนด
5. การกำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 2554 กำ�กับติดตามระบบบริหาร
จัดการโครงการ (Estimates) มีผลการดำ�เนินงาน ร้อยละ 97.87
6. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ได้รับจัดสรร 511,080 บาท เบิกจ่าย 497,040.60 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.25
จากผลการดำ�เนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนางานแผนงานเชิงคุณภาพ ใน
ปีงบประมาณ 2555  ภารกิจทีต่ อ้ งดำ�เนินการต่อเนือ่ งของกลุม่ แผนงานและประเมินผลคือการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของงานให้มีความเป็นแผนงานของหน่วยงานให้
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มากขึ้น  และพัฒนาให้สามารถใช้ระบบบริหารจัดการโครงการ (Estimates) ในการกำ�กับติดตามได้ในทุก
ระดับ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามแผนให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนา ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2554
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 2
2. เพื่อให้หน่วยงานบรรลุผลการดำ�เนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำ�ปี 2554 สคร.5 นม.

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. สคร.5 ผ่านเกณฑ์เกณฑ์ม าตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมวด 2 (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของการบรรลุผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2554 (ร้อยละ 90)

ผลผลิต
1. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ สคร.5 นม. จำ�นวน 1 แผน
2. มีแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554 ของ สคร.5 นม. จำ�นวน 1 แผน
3. มีรา่ งแผนปฏิบตั ริ าชการ ปี 2555 ทีม่ คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค และวิสยั ทัศน์
ของ สคร.5 จำ�นวน 1 แผน
4. มีแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ จำ�นวน 6 แผน
5. มีแผนยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2
6. กิจกรรมทีร่ ายงานผ่านระบบ Estimates ของ สคร.5 นม. มีความเป็นปัจจุบนั ถูกต้องและครบถ้วน
ร้อยละ 80
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ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
1. สคร.5 นม.มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ
ราชการ 4 ปีของ สคร.5 นม.
2. สคร.5 นม.มี แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำ � ปี
2554
3. สคร.5 นม. มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปี
2555 ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมควบคุม
โรค
4. มีแผนบริห ารความเสี่ยงของ สคร.5 และ
ดำ�เนินการตามแผน

เป้าหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
จำ�นวน 1 แผน มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
4 ปีของสคร.5 นม. จำ�นวน 1 แผน
จำ�นวน 1 แผน   มีแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2554
จำ�นวน 1 แผน  
จำ�นวน 1 แผน มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปี 2555
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
ควบคุมโรค จำ�นวน 1 แผน
จำ�นวน 6 แผน หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ทำ � แผนบริ ห าร
ความเสีย่ งตามยุทศาสตร์ โดยคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ ได้ได้ด�ำ เนิน
การตามแผนบริหารความเสี่ยง มีการ
ติดตามผลการดำ�เนินงาน 2 ครั้ง มี
สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
5. หน่วยงานมีแผนยกระดับ PMQA หมวด 2 จำ�นวน 1 แผน มี ก ารจั ด ทำ � แผนยกระดั บ PMQA
และดำ�เนินการตามแผน
หมวด 2 และได้ดำ�เนินการตามแผน
ยกระดั บ ครบทุ ก ขั้ น ตอน ส่ ง ผลให้
หน่วยงานผ่านเกณฑ์ยกระดับ PMQA
หมวด 2 ในปี 2554
6. กิ จ กรรมที่ ร ายงานผ่ า นระบบ Estimates ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.54
ของ สคร.5 นม. มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและ
ครบถ้วน
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ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
สคร.5 ผ่านเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการ ร้อยละ 80 ผลการประเมินตามเกณฑ์
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ขั้นตํ่า (Fundamental
FL ได้ ร้อยละ100
Level)
ร้อยละของการบรรลุผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ร้อยละ 90 ร้อยละ 97.87
ประจำ�ปี 2554

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
1. การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2554
1.1 จัดทำ�เล่มแผนปฏิบัติร าชการปี 2554 สคร.5 นม. และจัดทำ�รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อสนับสนุนแก่ผู้รับผิดชอบงานแผนงานของทุกกลุ่มงาน ใน สคร.5 ใช้เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานตามแผนและการกำ�กับติดตาม
1.2 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการปี 2554 และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สคร.5 นม. (2554-2557)
สู่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการของทุกกลุ่มงานใน สคร.5
1.3 จัดทำ�แผนบริหารความเสีย่ งตามหลัก COSO โดยคัดเลือกโครงการจากแผนงานยุทธศาสตร์
ละ 1 โครงการ หลังจากจัดทำ�แผนแล้ว ได้ด�ำ เนินการตามแผนทีว่ างไว้ โดยมีการติดตามผลการดำ�เนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และได้มีการสรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 6 ยุทธศาสตร์
1.4 ประชุมเตรียมการจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการปี 2555 ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา 
1.5 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการจัดทำ�แผนปฏิบตั ริ าชการปี 2555 ของสำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 นครราชสีมา 
2. การกำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2554 สคร.5 นม
2.1 ประชุมผู้บริหาร สคร.5 นม. เพื่อกำ�กับ และติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มงาน 2 เดือน
ต่อครั้ง จำ�นวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าประชุม 360 ราย (เป้าหมาย 360 ราย)
2.2 ประชุมติดตามผลการดำ�เนินงานกลุ่มแผนและประเมินผล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มแผนงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการกำ�กับติดตามแผนของหน่วยงาน
เป้าหมาย 90 ราย ผลการดำ�เนินงาน 90 ราย
2.3 จั ด ทำ � รายงานประจำ � ปี 2554 เพื่ อ สรุ ป ผลการดำ � เนิ น งานภาพรวมของหน่ ว ยงาน
จำ�นวน  200 เล่ม
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2.4 ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าในระบบ Estimates ไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อติดตามกำ�กับ
ผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2554
2.6 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานนโยบายกรมควบคุมโรคตามนโยบายหลัก 4 ด้านได้แก่
1) นโยบายอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
2) นโยบาย SRRT
3) นโยบาย HRD
4) นโยบายพยากรณ์โรค

ผลการวิเคราะห์
ในการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2554 ของสำ�นักงานป้องกัน      
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ผลการดำ�เนินงานของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทไี่ ด้วางไว้เนือ่ งจาก
กิจกรรมที่เป็นส่วนของการวางแผนงานโครงการใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นกรอบในการดำ�เนินงาน มีการประเมินก่อนเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาและทำ�แผนยกระดับรองรับเพื่อให้
ผ่านเกณฑ์คุณภาพทำ�ให้ได้แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคและวิสัยทัศน์
ของ สคร.5 และยังได้จัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำ�ให้เกิดความเสียหายจาก
การดำ�เนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยได้จัดทำ�ในแผนงานโครงการที่สำ�คัญมีโอกาสเกิดความเสี่ยง และมี
ผลกระทบสูงต่อการบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
มีกจิ กรรมในการกำ�กับติดตาม เพือ่ ให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีว่ างไว้ในแผนงานโครงการมีหลายช่องทาง
เช่นการประชุมของผู้บริหาร การกำ�กับติดตามผ่านระบบบริหารงบประมาณ (Estimate) และการประชุมกลุ่ม
นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับผิดชอบแผนของทุกกลุ่มงาน เพื่อ
ทำ�ความเข้าใจในการดำ�เนินงานตามแผนงานโครงการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามแผนที่ได้ตั้งไว้

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ใช้กรอบ PMQA ในการวางแผนงานโครงการ ทำ�ให้มีแนวทางการดำ�เนินการ และประเด็นการ
พิจารณาการดำ�เนินการที่ครบถ้วน มีข้อคำ�ถามในการประเมินหาส่วนขาดเพื่อทำ�แผนแก้ไขที่ชัดเจน
2. การกำ�หนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการติดตามผลการดำ�เนินงานตามโครงการในที่ประชุมกลุ่ม
แผนงานฯ
3. ใช้การจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมที่ต้องมีการดำ�เนินงานหลายคน จะต้องมีการ
จัดการความรู้ก่อนดำ�เนินการ และหลังจากดำ�เนินการเสร็จแล้วเพื่อหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขครั้ง
ต่อไป
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ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
เนื่องจากการดำ�เนินงานในโครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
บุคลากรจากทุกกลุ่มงาน ภายใน สคร.5 การดำ�เนินงานหรือการกำ�หนดวันจัดกิจกรรมจะมีปัญหาที่บุคลากร
ของกลุม่ งานบางกลุม่ ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนือ่ งจากมีกจิ กรรมดำ�เนินงานของกลุม่ งานเอง แนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือจัดทำ�ปฏิทินการดำ�เนินงานของ สคร.5 เพื่อหลีกเลี่ยงการกำ�หนดวันดำ�เนินงานที่ตรงกันในกลุ่ม
เป้าหมายเดียวกัน การจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน บางกลุ่มงานยังระบุความเสี่ยงไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ มีความเสีย่ งทีซ่ าํ้ ซ้อนกันไม่มกี ารจัดหมวดหมู่ ทำ�ให้การจัดทำ�แผนบริหารความ
เสีย่ งยังไม่ตรงตามหลักวิชาการเท่าทีค่ วร สาเหตุเนือ่ งมาจากความเข้าใจของผูป้ ฏิบตั ิ แนวทางแก้ไขในปีตอ่ ไป
จะต้องมีการทบทวนและทำ�ความเข้าใจไปพร้อมๆกับการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยง ในกลุ่มงานที่ยังมีจุด
บกพร่องอยู่การบูรณาการแผนยังไม่สมบูรณ์ ในบางยุทธศาสตร์ยังมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบอยู่ แนวทาง
แก้ไขปีต่อไป การออกแบบแผนงานโครงการต้องร่วมกันคิดและร่วมกันทำ�แผนเป็นของหน่วยงาน

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารควรเป็นผู้ตัดสินใจ และกำ�หนดนโยบายในการการจัดทำ�แผนของหน่วยงานให้ชัดเจน กลุ่ม
งานทุกกลุ่มควรลดกิจกรรมการดำ�เนินงานของกลุ่มลง เพื่อให้มีเวลาดำ�เนินงานที่เป็นงานกลางของ สคร.ที่
ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มงาน

ข้อเสนอแนะ
ผลการดำ�เนินงานสามารถบรรลุตัวชี้วัดในเชิงปริม าณของหน่วยงานได้ แต่ควรพัฒนาต่อเนื่อง
ในเชิงคุณภาพ เช่นการจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการในปี 2554 สามารถบูรณาการได้ในระดับหนึ่ง ยังคงมีความ
เป็นแผนงานโครงการที่แยกกลุ่มกันทำ�อยู่ สามารถบูรณาการได้ในบางกิจกรรมเท่านั้น แนวทางในการจัดทำ�
แผนปีต่อไปควรจัดทำ�ให้เป็นแผนของหน่วยงานที่มีการบูรณาการกันทุกกลุ่มให้มากขึ้น และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น
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โครงการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ปี 2554
หลักการเหตุผล
ในปัจจุบัน ภาวะคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทั้งที่เป็นภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติเอง หรือจากการกระทำ�ของมนุษย์ อีกทัง้ การระบาดของโรคต่างๆ ทัว่ โลก และได้กอ่ ให้เกิดความสูญเสีย
ทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และระบบความมัง่ คงของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทัง้ จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา และความมัน่ คงของประเทศ อย่างรุนแรงทัว่ โลก และในบางภูมภิ าค เช่น ในประเทศไทยเมือ่ ปี 2545
ได้รับผลกระทบจากการเกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Sever Acute Respiratory
Syndrome: SARS)  และต่อด้วยการระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2546  ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ Tsunami ใน
ปลายปี 2547 และ นํา้ ท่วม ดินโคลนถล่ม ต่อเนือ่ งทุกปี ในพืน้ ทีเ่ ชิงเขา และลุม่ นํา้ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
ชนิด A ( H1 N1 )ในปี   2552 ต่อเนื่องถึงปี 2553 และได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ภาครัฐและประชาชนเพือ่ หยุดภาวะฉุกเฉิน/สถานการณ์
รุนแรงให้กลับสู่ภาวะปกติในระยะสั้นที่สุด ด้วยมาตรการที่มีความพร้อมไว้รับมืออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
และการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง
ในประเทศไทย ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้จัดทำ�ขึ้นทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ซึ่งได้ดำ�เนินงาน
สอดคล้องกันทุกระดับ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งมีศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อม
แห่งชาติ 17 ด้าน ในกระทรวงสาธารณสุข มีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  และ
กรมควบคุมโรคได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  และ
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด
สำ�หรับสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขึ้น ตั้งแต่ปี
2548  ในรูปแบบของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  และได้ดำ�เนินงานพัฒนาบุคลากร
ทัง้ ระดับเขต  จังหวัดและอำ�เภอ พร้อมทัง้ จัดทำ�แผน ซ้อมแผน และเตรียมความพร้อม เพือ่ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสุขภาพเป็นต้นมา ซึ่งการดำ�เนินการได้ในระดับหนึ่ง การเชื่องโยงกิจกรรมต่างๆในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554   สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา จึงได้ดำ�เนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมและดำ�เนินการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉกุ เฉินและภัยพิบตั อิ ย่างรวดเร็วตามความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละได้
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มาตรฐานสากล เพือ่ ให้การดำ�เนินงานเป็นเอกภาพ และสามารถตอบสนองต่อภัยพิบตั ทิ อี่ าจเกิดมีขนึ้ ได้อย่าง
เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อความต้องการของพื้นที่  

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเตรียมความพร้อม และการดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากลทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อจัดทำ�แผนและกลไกในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อดำ�เนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับเขต จังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และระบบการส่งกำ�ลังบำ�รุง (logistics) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้
เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ ประกอบด้วย
1. ตัวชี้วัดโครงการ
1.1 สคร. 5  มีกลไกและขั้นตอนบริหารจัดการ การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัย สุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล  1  เรื่อง
1.2 ร้อยละของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึ่งมีปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรค
สามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  ร้อยละ 80
2. ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
2.1 หน่วยงานระดับจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริหารการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 4 จังหวัด (ผล ดำ�เนินการได้ 4  จังหวัด )
2.2 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับเขต จังหวัด และอำ�เภอ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (ผลดำ�เนินการได้ 92 ทีม
ร้อยละ 100 )
2.3 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำ�เภอผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40
2.4 ร้อยละของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึ่งมีปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรค
สามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  ร้อยละ 80   (9 ครั้ง จากเป้าหมาย 13 ครั้ง )
2.5 จำ � นวนหน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด มี ค วามพร้ อ มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละระบบการส่ ง กำ � ลั ง บำ � รุ ง
(logistics) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  4  แห่ง (ผลดำ�เนินการ
ได้ 4 แห่ง)
2.6 สรุปบทเรียนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1 เรือ่ ง (ผลดำ�เนิน
การได้ 2 เรื่อง คือ อุทกภัย และ ภัยสงคราม)
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รูปที่ 1 ร้อยละการดำ�เนินกิจกรรมโครงการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ปีงบประมาณ 2554

ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
สคร. 5  มีกลไกและขั้นตอนบริหารจัดการ การเตรียม 1  เรือ่ ง 3 เรื่อง
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย สุขภาพทีไ่ ด้
1 การตอบภาวะฉุกเฉินอุทกภัย
มาตรฐานสากล  
2.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยสงคราม
3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินภัยสารเคมี
(แอมโมเนีย)
ระบบข่าวกรองเตือนภัยเพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1 ระบบ ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ท า ง
สาธารณสุข 1 ระบบ
สัมมนาเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเขต 220 คน
205 คน
สาธารณสุข ที่ 14
พั ฒ นาสมรรถนะที ม สนั บ สนุ น ปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ 40 คน
51 คน
ภาวะฉุกเฉิน สคร.5
อบรมครู ก หลักสูตร SRRT เครือข่ายระดับตำ�บล 140 คน
151 คน
ปีงบประมาณ 2554
ถอดบทเรียนการจัดการปัญหาอุทกภัย(ด้านสาธารณสุข) 36 คน
30 คน
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปีงบประมาณ 2554
การศึกษาดูงานการเตรียมพร้อมตอบโต้เตือนภัยสคร.5 15 คน
15 คน
ประเมินมาตรฐาน SRRT
22 ทีม
22 ทีม
จัดทำ�แผนเตรียม พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับเขต 1 ครั้ง
1 ครั้ง
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ผลผลิต
เป้าหมาย
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ 35 คน
สุ ข ภาพเพื่ อ ตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
ระดับเขต
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น วิ ช าการและปฏิ บั ติ ก ารตอบโต้ 13 ราย
ภาวะฉุกเฉิน
การซ้อมแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
1 ครั้ง
ส่ ง กำ � ลั ง บำ � รุ ง (logistics) ในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง 4 ครั้ง
สาธารณสุข
จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ กั ษะการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 65 คน
ทางสาธารณสุขจากอุบัติภัยสารเคมีแก่ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวน
ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน          
3 ครั้ง
ประชุม war room
-
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ผล 12 เดือน
35 คน
9 ครั้ง
1 ครั้ง
12 ครั้ง
60 คน
3 ครั้ง
3 ครั้ง

กลไกการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
1. จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในระดับเขตฯ และประชุมคณะกรรมการ
4 เดือนครัง้ เพือ่ พิจารณาจัดทำ�แผน พิจารณาปรับปรุงแผน และพิจารณาข้อเสนอเพือ่ การปรับปรุงการดำ�เนิน
งานที่เป็นมาตรฐาน(SOP)
2. การประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ต่อภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุข โดยนำ�ผลการดำ�เนินงานของปี
2553 มาดำ�เนินงานในปี 2554 และการประเมินความเสี่ยงของปี 2554 ใช้เพื่อดำ�เนินงานในปี 2555
3. ดำ�เนินการจัดทำ�แผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กรณีแอมโมเนียรั่ว
ไหล) ในระดับเขต และผลักดันให้เกิดการจัดทำ�แผนในระดับจังหวัด(จ .บุรีรัมย์)
4. ดำ�เนินการซ้อมแผนเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (กรณีแอมโมเนียรัว่ ไหล)
ร่วมกันระหว่างสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา และสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี มั ย์ ทัง้ การ
ซ้อมแผนบนโต๊ะ (table top) และ ซ้อมภาคสนาม พร้อมกับการถอดบทเรียน
5. สรุปผลการฝึกซ้อมแผน และถอดบทเรียน การฝึกซ้อมแผนฯ
6. จัดทำ�ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการการเตรียมพร้อมฯ ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ดำ�เนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในรูปของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
2. จัดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และ
- การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ และบุคลากร
- ดำ�เนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับเขต
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- การพัฒนาระบบบริหารการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- ระบบการส่งกำ�ลังบำ�รุง   ( Logistics ) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
3. หลังการดำ�เนินการโครงการมีการสรุปบทเรียนการดำ�เนินงาน
4. มีระบบการบริหารวัสดุและเวชภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงาน (ตามรายละเอียดหลักฐานใน
ตัวชี้วัด 4.1.1 และ 4.1.2)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล 12 เดือน
ชี้วัด
4.1.1 ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการ ระดับ 5
ระดับ 5
การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและ
ภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
4.1.2 ระดับความสำ�เร็จของของสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึ่งมี ระดับ 5
ระดับ 5
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่ที่หน่วยงานสามารถตอบโต้ได้ตาม
เกณฑ์ที่กำ�หนด

กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ
1. การทำ�งานที่เป็นทีม ในรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้ร่วมปฏิบัติงานที่มีความชำ�นายการในเรื่องที่
ปฏิบัติจากกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
กลุ่มระบาดวิทยาข่าวกรอง ดูแลรับผิดชอบ ข่าวสาร ข้อมูลและรายงาน
กลุม่ ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กลุม่ พัฒนาวิชาการ  ดูแลด้าน การปฏิบตั กิ าร
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค การเตรียมแผนงานโครงการ  วัสดุอุปกรณ์
กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยง  ดูแลเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริหาร ดูและการเงินและงบประมาณ  และวัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
2. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ทีม่ ผี อู้ �ำ นวยการสำ�นักงานเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการ สัง่ การใน war room
3. การเตรียมพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ ต่อการดำ�เนินงาน
4. การบูรณาการการดำ�เนินงานตัวชี้วัดเข้ากับกิจกรรมการในแผนงานโครงการ

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน สนับสนุนและเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน โดยมีกลุม่ ทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงในระดับ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา   คือ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ที่ตั้งในสำ�นักงานและกลุ่มปฏิบัติการฯ ที่อยู่ประจำ�ในแต่ละจังหวัด คือ
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง ;ศตม. ในระดับจังหวัดมีกลุ่มงานยุทธศาสตร์รับผิดชอบ
2. มียุทธศาสตร์และเป้าหมายรายปีชัดเจนในการดำ�เนินงานในระดับกรมและสำ�นักงาน
3. ในระดับเขตตรวจราชการ ได้กำ�หนดการดำ�เนินงานด้านตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็น 1 กิจกรรมหลัก
ของ NODE (การดำ�เนินงานเรือ่ งเดียวกันของทัง้ เขต โดยมีส�ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นแกนในการดำ�เนิน
งาน) อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
4. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็น 1 ตัวชี้วัดในการนิเทศและตรวจราชการระดับกระทรวง
5. ผู้บริหารให้ความสำ�คัญและเห็นชอบในหลักการ

ปัญหาอุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. เมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉกุ เฉินใช้ไม่ได้ผล จากการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเป็น
กิจกรรมหลากหลายหน่วยงานที่ต้องการการบัญชาการที่ชัดเจน ซึ่งทุกหน่วยต้องอยู่ภายใต้ระบบบัญชาการ
เดียว มีผู้บัญชาการคนเดียว
ข้อเสนอแนะ ต้องประสาน ดำ�เนินการกิจกรรมด้านการเตรียมพร้อมและตอบโต้ฯกับป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นเจ้าของภารกิจ
2. การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภัย
โรคระบาด ต้องการข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาก เช่น ข้อมูลโรงอุตสาหกรรม พื้นที่ทำ�การเกษตรที่
มีการใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช   ข้อมูลสารเคมีต่างที่และใช้ในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ  ต้องดำ�เนินการเป็นโครงการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องๆ หรือภัย ไป  
3. การพัฒนา ความรู้ ด้านการเตรียมพร้อม ตอบโต้ ฯ ในหน่วยงาน ยังไม่ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ   วางแผนพัฒนา คนเป็นด้านๆ และ ทำ�งานแบบคู่หู  1 งาน มีผู้รับผิดชอบ  2 คน
4. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เพียงพอ ต่อการดำ�เนินงาน
ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางเป็นผู้พัฒนาความเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับในกรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนอกกรมควบคุมโรค

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศก้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับประเทศ เชือ่ มโยงข้อมูล
ระดับประเทศ ภูมิภาค
2. การพัฒนาบุคลากร 1)  ด้านการตอบภาวะฉุกเฉินใน  2) การใช้ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
3. การจัดทำ�มาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นสากล ในระบบงานทีส่ �ำ คัญ หรือระบบงานทีเ่ ป็นกระบวน
การสร้างคุณค่า
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โครงการพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผล
ภาพรวมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ยกระดับกระบวนการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาพรวมให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมหลักที่สำ�คัญ 2 ด้านประกอบด้วย 1) การ
ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ การประชุม
ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 และ 2) การประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก กรม
ควบคุมโรค 4 เรื่องประกอบด้วยอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน SRRTตำ�บล การพยากรณ์โรคและการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการคือรายงานการประเมินผลที่มีคุณภาพ การดำ�เนินงาน
ดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสำ�คัญในการผลักดันให้การประเมินผลมีคุณภาพประกอบด้วยผู้บริหาร
ทุกระดับในส่วนเขต จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล นักวิชาการที่มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนให้ความร่วมมือในการ
ดำ�เนินงานทุกระดับ ภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนที่ร่วมให้ข้อมูลสำ�คัญ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญดังนี้
1. บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลมีทักษะ ประสบการณ์ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบจำ�นวน 6 คน จากการนิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขต 14 การประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) การประชุม
ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านองค์ความรู้ ทักษะ การ
ออกแบบการประเมิน การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินอย่างเป็นระบบจำ�นวน 10 คน ในเวทีการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ กำ�หนดกรอบ แนวทาง ตัวชีว้ ดั การประเมิน การออกแบบการประเมินนโยบาย การออกแบบ
เครื่องมือ การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ
3. เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องใน สคร.5 เช่นกลุม่ แผน
งานฯ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มระบาดวิทยาฯ กลุ่มตอบโต้ฯ ซึ่งส่งผลต่อการทำ�งาน
เป็นทีมและการประสานงานที่เอื้อต่อความสำ�เร็จของการประเมินผล
4. การจัดทำ�รายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนักกรมควบคุมโรคจำ�นวน 4 เรือ่ ง
ได้แก่อ�ำ เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน SRRTตำ�บล การพยากรณ์โรคและการพัฒนาบุคลากร โดยประยุกต์
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล
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5. การจัดทำ�รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) นิเทศ
ร่วมกับผู้ตรวจราชการ การประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการ
ประเมินโครงการ
จากผลการดำ�เนินงานดังกล่าวเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของการพัฒนางานประเมินผลเชิงคุณภาพใน
ปีงบประมาณ 2555 ภารกิจทีต่ อ้ งดำ�เนินการต่อเนือ่ งของกลุม่ แผนงานและประเมินผลคือการพัฒนาคุณภาพ
งานประเมินผลโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) จากองค์กรที่ประสบ
ความสำ�เร็จหรือมีชอื่ เสียงด้านการประเมินผลและนำ�บทเรียนมาปรับใช้กบั การประเมินผลของ สคร.5 ภายใต้
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยมีผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือการได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงาน
ประเมินผลจาก สคร.5 และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธี
การดำ�เนินงานและการบรรลุผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานในด้านความเหมาะสมของวิธีการหรือกระบวนการ
พัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินจะช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่า
ของโครงการว่าจะขยายผลโครงการต่อหรือยกเลิกรวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงองค์การ แผน
งาน โครงการ ซึ่งการติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นระบบจะส่งผลต่อระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์โครงการ การจัดหาข้อมูลเกี่ยว
กับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำ�เนินโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความสำ�เร็จและความล้มเหลว
ของโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการและแรงจูงใจในการดำ�เนินงาน
กรมควบคุมโรคได้กำ�หนดบทบาท ภารกิจหลักของกลุ่มแผนงานและประเมินผลในด้าน 1) จัดทำ� 
สื่อสาร ถ่ายทอด กำ�กับติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ตอ่ ตัวชีว้ ดั เป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค 2) กำ�กับ ติดตาม
ประเมินผลและปรับแผนงานดำ�เนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ
เวลา และความคุม้ ค่าตามภารกิจ และ 3) พัฒนาระบบกลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการ
พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำ�คัญของพื้นที่ ต่อ
ภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่) ซึ่ง
ตอบสนองผลผลิตเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการรายงานผลการติดตามประเมินผลภาพรวมโรคและภัยสุขภาพที่
สำ�คัญ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพตามมาตรฐานสากล จากบทบาท ภารกิจดังกล่าว กลุ่มแผนงานและประเมินผลจึงได้จัดทำ�โครงการ
นี้ขึ้นเพื่อประเมินผลกิจกรรมหลักซึ่งเป็นการประเมินผลภายในองค์กรและประเมินผลโครงการระดับประเทศ
ร่วมกับส่วนกลางโดยมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญคือสรุปรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายใต้กระบวนการพัฒนาและรูปแบบการประเมินผลทีเ่ ป็น
ระบบ
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามและประเมินผลภาพรวมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมและป้องกันโรค นิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ
และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. เพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ตัวชี้วัดโครงการ
จำ�นวนรายงานการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมของเขตโดยเป็นรายงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐาน
สากล    
2. ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
2.1 จำ�นวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(P&P) นิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2.2 จำ�นวนรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก กรมควบคุมโรค

ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
1. จำ�นวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำ�เนิน
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
2. จำ�นวนรายงานการนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ
3. จำ�นวนรายงานการประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14
4. จำ � นวนรายงานการประเมิ น ผลเชิ ง คุ ณ ภาพตาม
นโยบายเน้นหนัก กรมควบคุมโรค
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เป้าหมาย
จำ�นวน 1 เรื่อง

ผลงานรอบ 12 เดือน
จำ�นวน 1 เรื่อง

จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง

จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง

จำ�นวน 4 เรื่อง

จำ�นวน 4 เรื่อง

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
จำ�นวนรายงานการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม 4 เรื่อง
4 เรื่อง
โรคและภัยสุขภาพและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาพรวมของเขตที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
1. การจัดทำ�โครงการทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้มตี วั ชีว้ ดั ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ชดั เจน
2. การจัดโครงสร้างภายในของกลุม่ แผนงานและประเมินผล โดยกำ�หนดให้งานประเมินผลเป็น Focal
point ในแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ
3. การกำ�หนดบุคลากรหลักเพื่อรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ในด้านต่างๆของงานประเมินผลเช่น การประเมิน P&P การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การฯ เป็นต้น
4. การจัดระบบกำ�กับ ติดตามจากผูบ้ ริหารและหัวหน้างานอย่างต่อเนือ่ งโดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการความรูก้ อ่ น (Before Action Review: BAR) และหลังดำ�เนินการ (After Action Review: AAR)ในแต่ละ
กิจกรรม  
5. การประสานงานที่ชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการประเมินผล สคร.5 การบูรณาการกิจกรรมการ
ประเมินร่วมกับกิจกรรม Coaching อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เป็นต้น
6. การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในรูปแบบ Estimate, SAR, PART รวมทั้งการรายงานใน
ที่ประชุมผู้บริหาร สคร.5
7. ระบบงบประมาณที่มีความชัดเจน คล่องตัวภายใต้ระเบียบการบริหารงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์
จากการดำ�เนินงานในโครงการฯ พบว่าบรรลุเป้าหมายในทุกกิจกรรมร้อยละ 100 ดังนี้
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) นิเทศร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการ และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.1 การจั ด ประชุ ม ที่ ป รึ ก ษาจั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ส าธารณสุ ข
6 ครั้ง
6 ครั้ง
เขต 14
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กิจกรรม
เป้าหมาย
ผลการดำ�เนินงาน
1.2 ร่วมประชุมประจำ�เดือนกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
10 ครั้ง
10 ครั้ง
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.3 ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
1 ครั้ง
1 ครั้ง
โรค (P&P) ระดับเขต ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.4 ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการประสานการพั ฒ นางาน ทุ ก ค รั้ ง ต า ม ทุ ก ครั้ ง ตามกำ � หนด
สาธารณสุขระดับเขต (คปสข.)
กำ � หนดการของ การของสำ�นักตรวจฯ
สำ�นักตรวจฯ
1.5 การนิเทศงานร่วมกับผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2 ครั้ง
2 ครั้ง
เขต 14
กิจกรรมหลักที่ 2 การประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก กรมควบคุมโรค
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำ�หนดกรอบการประเมิน - จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
ผลฯ
- ไ ด้ ก ร อ บ ก า ร -ได้กรอบการประเมิน
ประเมินผลฯ
ผลฯ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าฯ
- จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
-ได้ เ ครื่ อ งมื อ ตั ว -ได้เครื่องมือ ตัวชี้วัด
ชี้ วั ด การประเมิ น การประเมินผลฯ
ผลฯ
2.3 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารนำ�เสนอผลการประเมินฯและจัดทำ� - จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
-ได้ ร ายงานการ -ได้ ร ายงานการประ
ประเมิ น ผลฯ 4 เมินผลฯ 4 เรื่อง
เรื่อง

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
ตำ�บล

สคร.5
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1. นโยบายเน้นหนักกรมควบคุมโรค 4 เรือ่ งประกอบด้วยอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน SRRT
2. การพยากรณ์โรคและการพัฒนาบุคลากรมีความชัดเจน
3. แผนปฏิบัติราชการและโครงการฯมีความชัดเจน
4. ผู้บริหารทุกระดับใน สคร.ให้ความสนใจและเห็นความสำ�คัญ สนับสนุนให้เป็นตัวชี้วัดหลักของ
5. การมีส่วนร่วมในการออกแบบการประเมินผลเชิงคุณภาพฯจาก สคร.5, 6 และ 7
6. ความสนใจและความร่วมมือต่อการดำ�เนินงานของผู้บริหารทุกระดับในจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
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7. ความรู้ ทักษะด้านการประเมินผลของนักวิชาการกลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5
8. ภาวะผู้นำ�และการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5
9. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากกลุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องใน สคร.5 เช่น กลุ่มพัฒนา
ภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มระบาดวิทยาฯ กลุ่มตอบโต้ฯ เป็นต้น
10. ความร่วมมือจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำ�เภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
11. ความร่วมมือจากภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
12. การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นระบบ
13. งบประมาณมีความชัดเจน คล่องตัว

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
ไม่มี

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานประเมินผล กลุ่มแผนงานฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตาม ประเมินผลฯโดยเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กระบวนการดำ�เนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงานที่มีคุณภาพในระยะเวลา
1 ปีงบประมาณ (1 ต.ค.53-30 ก.ย.54) ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องจึงต้องการการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารในด้านการประกันคุณภาพงานประเมินผล โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) จากองค์กรทีป่ ระสบความสำ�เร็จหรือมีชอื่ เสียงด้านการประเมินผลและนำ�บทเรียน
มาปรับใช้กับการประเมินผลของ สคร.5 ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยมีผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือการ
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงานประเมินผลจาก สคร.5 และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ระดับจังหวัดและอำ�เภอ เพื่อการพัฒนาอำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปผู้บริหาร
ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์ “การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ
และนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน” โดยมีเป้าหมายเพือ่ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะระดับ
อำ�เภอให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้วยตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้
เป็น“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน และมีกลไกสำ�คัญที่สนับสนุนให้พื้นที่
เป็น“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน”โดยขยายการพัฒนาทีมSRRT ลงในเครือข่ายระดับตำ�บลสามารถ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่และมีการเตือนภัยสุขภาพที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะผู้สนับสนุน  ส่งเสริมแก่ภาคีเครือข่ายในทุก
ด้านได้ทบทวนนโยบาย  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของพืน้ ที่ เพือ่ แปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั จิ ดั
ทำ�แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับเขตจังหวัดและอำ�เภอ โดยใช้กระบวนการ
พัฒนาที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ(Ottawa Charter) กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดย
มีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน เพื่อปรับกรอบความคิดของ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากผูท้ ลี่ งมือทำ�เองทุกเรือ่ งมาเป็นเพียงผูจ้ ดุ ประกาย สนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์ปญ
ั หาโดยใช้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านในทุกมิตแิ บบมีสว่ นร่วม โดย
วิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับปัญหา  วิเคราะห์ปัจจัยความสำ�เร็จ  วิเคราะห์ GAP วางแผนแก้
ปัญหาทีร่ ากสอดคล้องกับปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับบริบทภาคี จนเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของลุกขึน้ มา
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมระดมทุนโดยใช้กองทุนที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน
การแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนสามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้สาธารณสุขจะถอยออกมา  โดย
มีเป้าหมายเดียวกันคือทุกอำ�เภอ เป็นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีต่อไป
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ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2554 กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย  สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้รบั งบประมาณ
ตามโครงการหลักทัง้ หมด 2,958,900 บาท ในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.5 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบ
เทียบกับค่าใช้จา่ ยจำ�แนกตามผลผลิตพบว่ามีแผนงานโครงการตัง้ ไว้ 6 กิจกรรมหลัก สามารถดำ�เนินการได้ครบ
ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100  มีการเบิกจ่าย โดยงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 2,958,900 บาท สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มอีก 1 กิจกรรม  รวมทั้งสิ้น 2,836,374.14  บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.86
ได้ดำ�เนินการพัฒนาตามแผน พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับเขตจังหวัด
และอำ�เภอ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน เพื่อปรับกรอบ
ความคิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากผู้ที่ลงมือทำ�เองทุกเรื่องมาเป็นเพียงผู้จุดประกาย สนับสนุน ส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่รอบด้านในทุกมิติ
แบบมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับปัญหา  วิเคราะห์ปัจจัยความสำ�เร็จ  วิเคราะห์
GAP วางแผนแก้ปญ
ั หาทีร่ ากสอดคล้องกับปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับบริบทภาคี จนเกิดความรูส้ กึ เป็น
เจ้าของลุกขึน้ มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมรับผิดชอบ ร่วมระดมทุนโดยใช้กองทุนทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนสามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้
สาธารณสุขจะถอยออกมา โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทุกอำ�เภอ เป็นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
และประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยมีกระบวนการสำ�คัญดังนี้
1. การชี้แจง ถ่ายทอด นโยบาย แนวทางการดำ�เนินงานและเกณฑ์การประเมินให้พื้นที่ทราบ และ
ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสจูงใจให้เครือข่ายทุกระดับเห็นความสำ�คัญ
   
2. จัดกระบวนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอในการ
“ทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลื่อนอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง”
3. สนับสนุนให้จังหวัดประเมินตนเองตามแบบประเมินองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการฯและ
วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองเพื่อทราบส่วนขาดวางแผนให้จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการฯบรรลุตาม
เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด
4. สนับสนุนให้อ�ำ เภอประเมิน Self Assessment และร่วมกับจังหวัดในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อทราบส่วนขาดพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
5. จัดอบรมครู ก SRRT ระดับจังหวัด อำ�เภอในพื้นที่เขต14 ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ทีม
SRRT ระดับตำ�บล
6. สนับสนุนด้านวิชาการ นิเทศ ติดตามการดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ในระดับจังหวัด อำ�เภอเพือ่ ทราบ  GAP พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะและปรับกิจกรรมตาม GAP เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของภาคีเครือข่าย
7. วิเคราะห์   สังเคราะห์ส่วนขาด ปัญหา ความต้องการของพื้นที่   สรุปบทเรียนจากทุกกิจกรรม
และทุกเวทีนำ�มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนพัฒนาสนับสนุนวิชาการแก่ภาคี
เครือข่าย
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ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. นโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนเป็นนโยบายระดับกระทรวง มีการประสานนโยบาย
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์  สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ ส่งผลให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย เห็นความสำ�คัญ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นอำ�เภอภูเขียวมีการทำ�MOUระดับอำ�เภอโดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในเดือนมีนาคม
2. ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 14 ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดให้มี คณะกรรมพัฒนาเครือข่าย
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเขต14 (Nodeอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
ปี 2554-57 และมีวสิ ยั ทัศน์ “เป็นเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการขับเคลือ่ นไปสูอ่ �ำ เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตนครชัยบุรินทร์ภายในปี 2557” และมีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกันทุก 2 เดือนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงกระบวนงานสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน
3. มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนในทุกระดับและมีความรู  ้ ความเข้าใจนโยบาย  คุณลักษณะอำ�เภอ
เข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ตลอดทัง้ มีกระบวนการพัฒนาฯในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีระบบพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ แนะนำ�  
ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานหลังการปรับโครงสร้าง
1. บทบาท/ภารกิจของกลุ่มงานในสคร.5 ทั้ง 8 กลุ่มขาดความชัดเจน บางงานไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นบทบาทของกลุ่มใด ทำ�ให้ไม่เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหว่างกลุ่ม ต่างคนต่างทำ� 
2. ขาดโครงสร้างและแผนพัฒนารองรับการทำ�งานเป็นรายโรคเพื่อตอบสนองต่อสำ�นักฯ ในกรม
จังหวัด เครือข่ายในพื้นที่  กลุ่มเป้าหมาย และสำ�นักตรวจราชการ ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่สามารถ
มองเชื่อมโยงในภาพรวม และเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
     

สรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา

1. Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับจังหวัดส่วนใหญ่คอื งานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คอื
สาธารณสุข   มีการสื่อสารระหว่างกันน้อย   การมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมยังน้อย
2. ข้อมูลทีใ่ ช้วางแผน ยังกระจายอยูต่ ามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเป็นหลัก)
ขาดการวิเคราะห์เชือ่ มโยง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนข้อมูลสูช่ มุ ชนยังน้อย
ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
3. การระดมทุนในพื้นที่ ยังต้องการการพัฒนาการใช้ทุนอย่างมีคุณภาพ
4. ภาคีเครือข่ายต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ
5. ความต่อเนือ่ งของนโยบาย  ทีจ่ ะเกิดผลดีตอ่ ระบบการป้องกันควบคุมโรคทีจ่ ะส่งเสริมให้ทกุ ตำ�บล
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน อย่างยั่งยืน
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สิ่งที่เครือข่ายจังหวัด อำ�เภอ ต้องการการพัฒนาจาก สคร.
เครือข่ายต้องการหลักสูตรการพัฒนา Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอด้านวิทยากรกระบวนการ/
ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/ การวิเคราะห์สถานการณ์/การจัดทำ�แผนบูรณาการ การ
พัฒนาแกนนำ�ระดับอำ�เภอให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์ การค้นหาทีมนำ�ร่องทีด่ ี (Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอ)
เพื่อพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น การขยายพื้นที่อำ�เภอเป้าหมาย และเพิ่มภาคีอื่น ๆ  เช่น อปท. แกนนำ�/
ภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย  การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละองค์ความรูเ้ รือ่ งโรค การพัฒนา/Update วิชาการ   
การ Coaching ต้องการให้ลงถึงตำ�บล หมูบ่ า้ นด้วยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุม่ งานต่างๆ ของ
สคร.5. ในการลงพื้นที่ และสื่อสนับสนุนการทำ�งานของพื้นที่ เช่น คู่มือการสื่อสารสำ�หรับ Core team คู่มือ
พัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและแผนงาน โครงการสำ�คัญปี 2555
1. จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่านโยบาย“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เป็นนโยบาย
ที่ดี เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคีเครือข่ายในระดับตำ�บล ใน
อันที่จะเกิดผลดีต่อระบบการป้องกันควบคุมโรคที่จะส่งเสริมให้ทุกตำ�บลเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  ซึ่งเป็นกลไกที่
สำ�คัญสนับสนุนให้เกิดอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ควรมี
ความต่อเนื่องของนโยบาย  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. จากการสรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับ
จังหวัดส่วนใหญ่คืองานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข  การสื่อสารและ การมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาสังคมยังน้อย  ข้อมูลที่ใช้วางแผน ยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบ
เฝ้าระวังเป็นหลัก) ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยง เพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ และการคืน
ข้อมูลสู่ชุมชนยังน้อย ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์   ในปีต่อไปควรเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
กับภาคประชาสังคมและควรมี DATA Centerในทุกระดับ ที่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยง นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
และการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ
3. จากการดำ�เนินใน 1 ปีที่ผ่านมา ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา พบว่าการ
ดำ�เนินงานของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ ในระดับเขต จังหวัด และอำ�เภอได้รบั การพัฒนาด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่
การสนับสนุนการดำ�เนินงาน เครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และฝึก
ทักษะในการจัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดำ�เนินงานเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ปรับกระบวนความคิดของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข จากผูท้ ลี่ งมือทำ�เองทุกเรือ่ งโดยขาดการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วน  มาเป็นเพียงผูจ้ ดุ ประกาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การแก้ปญ
ั หาทุกอย่าง  เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างแท้จริง ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมวางแผน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ลุกขึ้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาทีย่ งั่ ยืน ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์รว่ มกัน แม้สาธารณสุขจะถอยออกมา ชุมชนก็สามารถ
ดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา  อุปสรรคเพื่อหา
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แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้นพบว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและการพัฒนาต่อยอดแนวคิด รวมถึงการปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนที่มีความหลากหลาย มีกระบวนการ
ทำ�งานทีด่ เี ด่น ในแต่ละด้านตามองค์ประกอบอำ�เภอเข้มแข็งเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ ทางกลุม่ มีขอ้ คิดเห็นว่า หาก
แกนนำ�ของภาคีเครือข่ายเหล่านี้ได้มีเวทีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  องค์ความรู้   และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกัน ในแต่ละแห่งที่กำ�ลังมีกิจกรรมดำ�เนินงานกันอย่างเต็มที่อยู่นี้  จะช่วยให้เครือข่ายได้
เปิดมุมมองการทำ�งานใหม่ๆ รวมทัง้ ได้รว่ มวิเคราะห์เพือ่ ประยุกต์ให้ได้แนวทางการขับเคลือ่ นงานทีเ่ หมาะสม  
ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าวตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
4. จากการประเมินตนเองตาม 5 คุณลักษณะฯ ของภาคีเครือข่าย  ยังพบปัญหาในการจัดตั้งคณะ
กรรมการ  ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีย่ งั ไม่หลากหลาย  ควรมีการเชิญคณะกรรมสุขภาพระดับอำ�เภอ
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน  ทัง้ ตามบทบาทและทีม่ จี ติ อาสา เข้ามาร่วมรับรูน้ โยบายอำ�เภอเข้มแข็ง  
และชี้แจงบทบาท  ขอความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเป็นคณะกรรมสุขภาพสุขภาพระดับอำ�เภอ  จัด
ทำ�คำ�สัง่ คณะกรรมการฯ จัดให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการฯ และควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ มีสว่ น
ร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน  ร่วมสนับสนุนทรัพยากร  ร่วมประเมินผลและร่วมรับผล
ประโยชน์ร่วมกัน  คณะกรรมการฯ  ควรมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ด้วยข้อมูล
ที่รอบด้าน แก้ไขที่รากของปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  กำ�หนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน   โดยมีเป้าหมาย
เดียวกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำ�เนินงานที่ชัดเจน ให้ดำ�เนินการต่างๆ
และควรกำ�หนดให้มีการรายงานผลสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงานในที่ประชุมและให้   มีการเสนอ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้ง  เพื่อให้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ  เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน  บูรณาการ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ และเก็บเป็น
หลักฐาน
ดังนัน้ จากผลการสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานในปี 2554 และข้อมูลจากการชีแ้ จงนโยบาย จุดเน้นการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค นำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนในปี 2555
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รวมทัง้ จะนำ�ข้อมูลเหล่านีไ้ ปใช้ในการจัดทำ�แผนของ Node
อำ�เภอเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 55 ด้วย) โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ คือ 1) พัฒนา 1 อำ�เภอดีเด่นของจังหวัดทุกจังหวัด
(4 อำ�เภอ) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่เน้นหนัก“ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงาน
เข้มข้น” เนือ่ งจากพบว่ายังมี GAP เรือ่ งข้อมูลและแผน  2) ชีแ้ จงยุทธศาสตร์โรคและจุดเน้นหนักของกรมในเวที
ประสานเชิงวิชาการและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก 17 อำ�เภอทีพ่ ฒ
ั นาด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่ การดำ�เนินงาน
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ ปี 54 ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนก่อนการทำ�แผนของอำ�เภอ จังหวัด ในการจัด
ทำ�แผนรองรับ   3) พัฒนา 18 อำ�เภอฯ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องจากปี 54 ในคุณลักษณะ 5 ด้านเชิงคุณภาพ เพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรูใ้ นปีตอ่ ๆ ไป 4) สร้างและพัฒนาแกนนำ�หลักของจังหวัดและอำ�เภอ 5) พัฒนาแกนนำ�หลักของ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการให้สอดคล้องและมีเป้าหมาย
เดียวกันเพื่อสนับสนุน นโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
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โดยมีมาตรการสำ�คัญคือ การนำ�ยุทธศาสตร์ Node อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 2554-57
ในการขับเคลื่อน การควบคุมกำ�กับโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 และประธาน Node การ
นิเทศติดตามกรณีปกติของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตัวชี้วัดที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดรายโรค เน้น
การแก้ปัญหาการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแผนงานโครงการสำ�คัญของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา  ในปี 2555
     

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายเน้นหนักสู่การปฏิบัติ 10 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นในเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพประสิทธิผลการควบคุม
โรค ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรคโดยตรง ด้วยเหตุนี้ กรมควบคุมโรคได้กำ�หนด “มาตรฐานอำ�เภอป้องกัน
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน” ซึง่ หมายถึง อำ�เภอทีม่ รี ะบบและกลไกการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทันสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นตัววัด เชิดชูและให้รางวัลอำ�เภอที่ทำ�ได้ รวมทั้งสนับสนุนส่วนขาดของอำ�เภอที่ยังทำ�
ไม่ได้ให้สามารถทำ�ได้ โดยการถ่ายทอดและประเมินผลตามบทบาทหลักของกรมควบคุมโรค เพราะอำ�เภอเป็น
จุดเชื่อมโยงการดำ�เนินงาน การบริหารทรัพยากรจากส่วนภูมิภาค สู่ส่วนท้องถิ่น และชุมชน มีการดำ�เนินงาน
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยู่แล้ว แต่ขาดการเชื่อมโยงภาพเชิงระบบ และมีความเข้มแข็ง
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคุณลักษณะอำ�เภอป้องกัน ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ที่ได้กำ�หนดขึ้นนี้ จะ
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เพื่อการพัฒนา ใช้วัด เชิดชู สนับสนุนให้อำ�เภอทุกแห่งในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 และ
ทุกแห่งในประเทศ สามารถดำ�เนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีสุขภาพที่ดี ตามความต้องการ
และตามปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ต่อไปในอนาคต
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรค เห็นความสำ�คัญของการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กับจังหวัด ให้เกิด
ภาพของระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำ�เภอโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในระดับอำ�เภอ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับมีศักยภาพในการ
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากกรมควบคุมโรค ผ่านสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา (เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกโรค และด้านการบริหารจัดการ) ให้สามารถนำ�ไปใช้ใน
การประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติงานในระดับอำ�เภอให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ด้วย
เหตุนี้จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับจังหวัดและอำ�เภอ เพื่อการ
พัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554 ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายระดับจังหวัดและอำ�เภอ ในการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ ให้เกิดอำ�เภอ
ป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนตามคุณลักษณะทีก่ รมควบคุมโรคกำ�หนดได้แก่ (1) การมีคณะกรรมการ
พิจารณาควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำ�เภอ (2) การมีระบบระบาดวิทยาทีด่ ี อันประกอบด้วยการมีระบบ
ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี และมีทีม SRRT ทั้งระดับอำ�เภอ ระดับตำ�บลที่มีประสิทธิภาพ (3) มีแผน
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ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่สำ�คัญหรือเป็นปัญหา (4) มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม เช่น อปท. (อบจ.,เทศบาล, อบต.) เจ้าหน้าที่กองทุน (สปสช., กองทุน
PP) โรงพยาบาลชุมชน และ/หรือองค์กรเอกชนอืน่ ๆ และ (5) มีผลงานการควบคุมป้องกันโรคทีส่ �ำ คัญหรือเป็น
ปัญหาสำ�คัญในพื้นที่
จากการดำ�เนินงานของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการสนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพมาแล้วตั้งแต่ปี 2550  และเนื่องจาก ในปี
2554 เป็นปีแรกที่กรมควบคุมโรคได้กำ�หนดนโยบายการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จึงมี
ความจำ�เป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของทีมเครือข่ายการดำ�เนินงานทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะใน
เรื่องการจัดการเชิงระบบเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ให้ประสบ
ความสำ�เร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค เรือ่ ง
การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำ�เนิน
งานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก เพือ่ พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายระดับจังหวัดและอำ�เภอ ในการดำ�เนินงานพัฒนา
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้บุคลากรสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพด้านการจัดการ
เชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. เพื่อให้เครือข่ายระดับจังหวัดมีศักยภาพด้านการจัดการเชิงระบบ เพื่อการพัฒนาอำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
3. เพือ่ ให้เครือข่ายระดับอำ�เภอมีศกั ยภาพด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่ การพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน
4. เพื่อให้เครือข่ายระดับอำ�เภอได้รับการสนับสนุนวิชาการในการพัฒนาในการดำ�เนินงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
5. เพื่อให้ได้ตำ�บลเข้มแข็งปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554
6. เพื่อให้ได้สรุปบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ปี 2554
7. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน
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ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ร้อยละของเครือข่ายระดับจังหวัดทีไ่ ด้รบั การพัฒนาศักยภาพเพือ่ การพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้ม
แข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554 (ร้อยละ100)
2. ร้อยละของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ที่มีอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตาม
คุณลักษณะที่กรมควบคุมโรคกำ�หนดอย่างน้อย 1 อำ�เภอ (ร้อยละ50)
3. ร้อยละของอำ�เภอในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ที่ผ่านเกณฑ์อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(ร้อยละ 5)
4. ร้อยละของบุคลากรสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาได้เข้ารับการพัฒนา
ด้านการจัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดำ�เนินงานเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(ร้อยละ 80)
5. จำ�นวนตำ�บลเข้มแข็งปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (4 แห่ง)
6. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายอำ �เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน (ร้อยละ 70)
7. จำ�นวนรายงานการสรุปบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพืน้ ทีส่ าธารณสุข
เขต 14 ปี 2554 (จำ�นวน 1 เรื่อง)
     

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

รหัสตัวชี้
ชื่อตัวชี้วัด
วัด
11SM111 ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการดำ � เนิ น งานสนั บ สนุ น
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคดำ�เนินการให้จังหวัด
ที่รับผิดชอบมีระบบบริหารจัดการและสนับสนุนตาม
มาตรฐาน การพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน”
11SM112 ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการสนั บ สนุ น อำ � เภอให้
เป็ น อำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น ตาม
คุณลักษณะที่กำ�หนด
11SM113 ร้อยละของจังหวัดที่มี”อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน”ตามคุณลักษณะที่กำ�หนดอย่างน้อย
1 อำ�เภอ

เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

5 ขั้นตอน

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100
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กระบวนการสำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั /เป้าหมายทีด่ ำ�เนินการได้ ที่
ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้ทบทวนนโยบาย  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ เพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจัดทำ�แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายระดับเขตจังหวัดและอำ �เภอ โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่เน้นสร้างการมีส่วนร่วม กลยุทธ์การ
ส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน เพือ่ ปรับกรอบความคิดของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากผูท้ ลี่ งมือทำ�เองทุกเรือ่ งมา
เป็นเพียงผูจ้ ดุ ประกาย สนับสนุน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านในทุกมิตแิ บบมีสว่ นร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับปัญหา  
วิเคราะห์ปัจจัยความสำ�เร็จ   วิเคราะห์ GAP วางแผนแก้ปัญหาที่รากสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และ
สอดคล้องกับบริบทภาคี จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของลุกขึ้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมระดมทุนโดยใช้กองทุนที่
มีอยู่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนสามารถดำ�เนิน
ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้สาธารณสุขจะถอยออกมา  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทุกอำ�เภอ เป็นอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
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โดยได้วิเคราะห์ GAP ของการดำ�เนินงานด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่าการมีส่วนร่วม ของภาคียังไม่
เป็นจริง “การดูแลสุขภาพเป็นเรือ่ งของสาธารณสุขเท่านัน้ ” มีตวั ชีว้ ดั /นโยบายสัง่ การลงไปพืน้ ทีม่ าก บางตัวชีว้ ดั
ไม่ตอบสนองต่อปัญหาจริงในพื้นที่   การจัดการข้อมูลที่เป็นระบบและมีคุณภาพเพื่อสะท้อนรากของปัญหา
ขาดการเชื่อมโยงข้อมูล และการส่งสะท้อนข้อมูลต่อภาคียังต้องพัฒนา  กระบวนการวางแผนแก้ไขปัญหา ยัง
ไม่ตอบการแก้ปัญหาที่รากและไม่รอบด้านเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้มีสุขภาวะ
ดังนัน้ กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย   จงึ ได้ทบทวนนโยบาย  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
พืน้ ที่ เพือ่ แปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั จิ ดั ทำ�แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับเขต
จังหวัดและอำ�เภอ ได้ก�ำ หนดกรอบแนวคิดและมีกลไกการพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต  จังหวัด  อำ�เภอตาม
นโยบาย “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันดังนี้
     
กรอบแนวคิดการพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอตามนโยบาย
“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปี 2554
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ดังนี้

กลไกการพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอตามนโยบาย
“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ปี 2554

โดยมีการกำ�หนดแผนการพัฒนาและมีกระบวนการสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมาย

1. การชี้แจง ถ่ายทอด นโยบาย แนวทางการดำ�เนินงานและเกณฑ์การประเมินให้พื้นที่ทราบ และ
ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสจูงใจให้เครือข่ายทุกระดับเห็นความสำ�คัญ
2. จัดกระบวนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนกรอบความคิดภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอในการ
“ทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลื่อนอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง”
3. สนับสนุนให้จังหวัดประเมินตนเองตามแบบประเมินองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการฯและ
วิเคราะห์ผลการประเมินตนเองเพื่อทราบส่วนขาดวางแผนให้จังหวัดมีระบบการบริหารจัดการฯบรรลุตาม
เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด
4. สนับสนุนให้อ�ำ เภอประเมิน Self Assessment และร่วมกับจังหวัดในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อทราบส่วนขาดพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
5. จัดอบรมครู ก SRRTระดับจังหวัด อำ�เภอในพื้นที่เขต 14 ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ทีม
SRRT ระดับตำ�บล
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6. สนับสนุนด้านวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายโดย จัดเวทีสมั มนาวิชาการ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เวทีสรุป
บทเรียน และการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานและการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนของสคร.5 ในระดับอำ�เภอ  จังหวัด เพื่อทราบ  GAP พร้อมให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับกิจกรรมตาม GAP เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่าย
7. วิเคราะห์   สังเคราะห์ส่วนขาด ปัญหา ความต้องการของพื้นที่ สรุปบทเรียนจากทุกกิจกรรมและ
ทุกเวทีนำ�มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวางแผนพัฒนาสนับสนุนวิชาการแก่ภาคี
เครือข่าย   
      

ผลการดำ�เนินงานตามกระบวนงานที่สำ�คัญ มีดังนี้

1.) การชีแ้ จงถ่ายทอด นโยบาย แนวทางและเกณฑ์การดำ�เนินงานและเกณฑ์การประเมินให้
จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์สร้างกระแสจูงใจให้เครือข่ายระดับพื้นที่ เห็นความ
สำ�คัญ มีดังนี้
1.1 กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย ชีแ้ จงแนวทางการดำ�เนินงานในทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารสสจ. (คปสจ.) ทัง้             
4 จังหวัด ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยผู้ประสานประจำ�จังหวัดของ สคร.5 ได้มีการชี้แจง แนวทางการ
ดำ�เนินงาน และประสานนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารของจังหวัดและผูอ้ �ำ นวย
การโรงพยาบาลได้รับรู้และสนับสนุนช่วยผลักดันโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และประสานให้จังหวัด
และอำ�เภอประเมิน Self assessment รอบแรกภายใน 20 มกราคม 2554 และรอบ 2 ภายใน 30 พฤษภาคม
2554 เพื่อรวบรวม บันทึกลงฐานข้อมูลและร่วมกับจังหวัดในการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองเพื่อหา GAP
เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการหาแนวทางสนับสนุนวิชาการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน                 
1.2 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ Node อำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 เพื่อ ชี้แจงร่างคุณลักษณะอำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง   การประเมินตนเอง(Self assessment) ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน การถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมาย
การดำ�เนินงานแก่จังหวัด การประสานแผนปฏิบัติงานร่วมกัน                                                                                         
1.3 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายออกศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จริง
เพื่อเป็นข้อมูลนำ�เข้าในการพัฒนาเครือข่ายระดับจังหวัด/อำ�เภอ ณ รพ.สต.ดงพลอง อำ�เภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา ในวันที่ 12 มกราคม 2554 โดยมีบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่าย  กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และกลุ่มระบาดวิทยาร่วมปฏิบัติงาน  พบว่า ทีมงานระดับตำ�บลมีองค์
ประกอบทีห่ ลากหลายโดยมี รพ.สต.เป็นแกนนำ�สำ�คัญ มีการระดมทุนในพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี แต่ขอ้ มูลทีน่ ำ�มา
จัดทำ�แผนส่วนใหญ่มาจากระบบงานของสาธารณสุข แผนที่ปรากฏเป็นไปเพื่อตอบนโยบายและ KPI รวมถึง
ยังไม่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                        
1.4 ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างกระแสจูงใจให้เครือข่ายระดับพืน้ ทีเ่ ห็นความสำ�คัญ โดยจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำ�ปี 2554 กรมควบคุมโรค
ในมุมมองของเครือข่ายหลักระดับอำ�เภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 6 และ 7 เพือ่ ชีแ้ จงแนวทางและร่วม
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วางแผนการดำ�เนินงานกับสาธารณสุขอำ�เภอและผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลในพืน้ ทีภ่ าคอีสานจำ�นวน 650 คน
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงแรมพูลแมน  อำ�เภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
2.) กระบวนการเปลีย่ นกรอบความคิดภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอ เพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีดังนี้
2.1 กระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิดภาคี เครือข่ายระดับเขต
            
2.1.1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาเชิงระบบเพือ่ สนับสนุนการการดำ�เนินงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งสำ�หรับบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กลุ่มนักวิชาการ
ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม ปัญจดารา  อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
และฝึกทักษะกระบวนการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต14
           
2.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาเชิงระบบเพือ่ สนับสนุนการการดำ�เนินงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สำ�หรับบุคลากร สคร.5 กลุ่มข้าราชการทั่วไป ในวันที่ 24-25 มีนาคม
2554 โรงแรมเฮอร์มิเทจ  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ด้าน
การจัดการเชิงระบบ ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจและฝึกทักษะในการจุดประกายความคิด การจัดการเครือข่าย
เทคนิคการเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกภาค เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน  
ร่วมบูรณาการงบประมาณ  ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันโดยใช้ข้อมูลที่รอบด้านแก้ที่รากปัญหาเพื่อความ
ยั่งยืน เทคนิคการเป็นผู้จุดประกาย เชื่อมโยงงาน เพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการผลักดันนโยบาย
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนร่วมกัน
2.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาบุคลากร สคร. 5 นม. โดยการจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เรื่องการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน ในวันที่ประชุม19 -  20 พฤษภาคม 2554 ณ. โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมาเพื่อทบทวน
บทบาทของพืน้ ทีแ่ ละบทบาทของ สคร. ทีจ่ ะต้องสนับสนุนให้พนื้ ทีด่ �ำ เนินการ เน้นการบูรณาการงานของแต่ละ
กลุ่มให้มีแผนที่สอดรับกันเชื่อมโยงงานทำ�ให้ภาคประชาชน เห็นว่าเขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
2.1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สคร. 5 นม. โดยการจัดเวทีสรุปบท
เรียนเรื่องการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง
ในวันที่ 15-16 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมโรงแรมปัญจดารา  อำ�เภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อได้
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และตกผลึกเป็นบทเรียนสำ�คัญ เพื่อจะได้นำ�ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป  สิ่งสำ�คัญคือ
การขยายมุมมอง และความคิดในการทำ�งานร่วมกันโดยยึดประโยชน์ขององค์กรและประชาชนเป็นสำ�คัญ
2.2 กระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิดภาคี เครือข่ายระดับจังหวัด
    
   2.2.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลือ่ นอำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็ง” สำ�หรับภาคี/แกนนำ�ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่17-19 มกราคม 2554 ณ.โรงแรมราชพฤกษ์
ห้องประชุมพฤกษาพนาเวช อ.เมือง จ. นครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรข้าราชการ กลุ่มนัก
วิชาการ จากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลอำ�เภอเป้าหมาย สถานีอนามัยอำ�เภอเป้าหมาย จาก 4
จังหวัด ได้แก่นครราชสีมา ชัยภูม  ิ บุรรี มั ย์  สุรนิ ทร์และนักวิชาการจาก กลุม่ งานต่างๆ  และศตม. จำ�นวน 60  คน
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สิ่งที่ได้จากการประชุมคือ ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่องการจัดการเชิงระบบ
เพือ่ ปรับกระบวนการทางความคิดของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากผูป้ ฏิบตั   ิ มาเป็นผูจ้ ดุ ประกาย สนับสนุน   สง่ เสริม
ค้นภาคีเครือข่ายร่วม   หรือคนที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม และเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกภาค
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมคิด  ร่วมทำ�   ร่วมวางแผน  ร่วมบูรณาการงบประมาณ  คิดวิเคราะห์
วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านแก้ทรี่ ากปัญหาเพือ่ การแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืน แม้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะถอยออกมาการแก้ปญ
ั หาทุกอย่างก็สามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถผลักดัน
นโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งได้แบบยั่งยืน     
2.3 ระดับอำ�เภอ
     
2.3.1 มีการทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลือ่ นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
สำ�หรับภาคี/แกนนำ�ระดับอำ�เภอ 15 อำ�เภอ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระดับจังหวัดเรื่องการ
ดำ�เนินงานเชิงระบบเพื่อการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554  
โดยแบ่งเป็น   4  รุ่น ดังนี้
      
รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 ก.พ. 54 จังหวัดนครราชสีมา
รุ่นที่ 2 วันที่ 21-23 ก.พ. 54 จังหวัดชัยภูมิ
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-9 มี.ค. 54 จังหวัดสุรินทร์
		 รุ่นที่ 4 วันที่ 28-30 มี.ค. 54 จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับกระบวนการทางความคิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากผู้ปฏิบัติ  มา
เป็นผู้จุดประกาย สนับสนุน   ส่งเสริม  ค้นหาภาคีเครือข่ายร่วมหรือคนที่มีจิตอาสาเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม
และเปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน  ร่วมคิด
วิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้ขอ้ มูลทีร่ อบด้านแก้ทรี่ ากปัญหาเพือ่ การแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืน จนเกิด
ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบบูรณาการงบประมาณและร่วมรับผลประโยชน์ แม้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
จะถอยออกมาการแก้ปญ
ั หาทุกอย่างก็สามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้ทกุ อำ�เภอ
เป็นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
3. กิจกรรมการสนับสนุน/ติดตามการดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
ในระดับจังหวัด/อำ�เภอเพื่อทราบ GAP ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ     
3.1 กิจกรรมการสนับสนุน/ติดตามการดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ใน
ระดับจังหวัดเพื่อทราบ GAP ในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
3.2 การติดตามสนับสนุน (Coaching) เครือข่ายระดับอำ�เภอโดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารติดตาม
สนับสนุนเครือข่ายระดับอำ�เภอเป้าหมายในการพัฒนาการดำ�เนินงานอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็ง 18
อำ�เภอใน 4 จังหวัด
3.3 กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่ายจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืนเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งในพืน้ ทีส่ าธารณสุข
เขต 14  ร่วมกับ  Node อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ในวันที่   23-24 สิงหาคม  2554  ณ ห้องประชุม
โรงแรมทองธารินทร์  อำ�เภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์มีผู้เข้าประชุมจำ�นวน 460 คน จากเป้าหมาย  340 คน
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4. ประเมินผลการดำ�เนินงานตามเกณฑ์อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและประเมินผลความ
พึงพอใจของเครือข่ายระดับอำ�เภอต่อการพัฒนาของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

กิจกรรมที่กลุ่มงานพัฒนาภาคีเครือข่ายปรับปรุงกระบวนการ
1. ภายหลังการอบรมพัฒนาด้านการจัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดำ �เนินงาน เครือข่าย
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้แก่เครือข่ายระดับจังหวัด  อำ�เภอได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และเห็น
ความสำ�คัญการปรับกระบวนคิดการทำ�งานเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยใช้งบประมาณของจังหวัด  
อำ�เภอเอง ดังนี้
1.1 จังหวัดชัยภูมไิ ด้ขอให้กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่ายดำ�เนินการจัดการอบรมให้แก่ 12 อำ�เภอทีเ่ หลือ  
เพื่อขยายเต็มพื้นที่โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ที่ 1.ในวันที่ 12-13 เมษายน 23554  รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21-22 เมษายน
2554  
1.2 จังหวัดนครราชสีมาขอให้กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายดำ�เนินการจัดการอบรมเพิ่มอีก 4 อำ�เภอ
ได้แก่ อำ�เภอเสิงสาง  โนนสูง  ประทายและสีคิ้ว
              1.3 จังหวัดบุรีรัมย์ขอให้กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายดำ�เนินการจัดการอบรมเพิ่มอีก 1 อำ�เภอได้แก่
อำ�เภอละหานทราย  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคีเครือข่ายในทุกตำ�บลๆละ 10 คนในอำ�เภอละหานทราย
       
1.4 จังหวัดสุรินทร์ขอให้กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายดำ�เนินการจัดการอบรมเพิ่มอีก 1 อำ�เภอได้แก่
อำ�เภอชุมพลบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคีเครือข่ายในทุกตำ�บลๆละ 10 คนในอำ�เภอชุมพลบุรี
2. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายได้มีการปรับกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสนับสนุน
(Coaching) เครือข่ายระดับอำ�เภอในการพัฒนาการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน จากการ
จัดประชุมในจังหวัดเป็นจัดประชุมในอำ�เภอเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายภาคีเครือข่ายระดับอบต.หรือหน่วยงานอื่น
ในพื้นที่เข้าร่วมมากที่สุด
3. กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่ายได้มกี ารปรับกิจกรรม ให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือข่ายระดับเขตจังหวัด
และอำ�เภอในการขับเคลื่อนงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้มี
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิดและประสบการณ์เพือ่ เปิดมุมมองการทำ�งานใหม่ๆรวมทัง้ ได้รว่ มวิเคราะห์เพือ่
ประยุกต์ให้ได้แนวทางการขับเคลือ่ นงานทีเ่ หมาะสม  ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าวตอบสนอง
ต่อปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป  ในวันที่ 13-15 มิถุนายน 2554  ณ  วิลล่าภารดีรีสอร์ท  อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา  
4. สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช  มาขอศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ในวันที่ 9 กันยายน  2554
5. กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศผล
การประกวดผลการดำ�เนินงานการพัฒนา“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน” ของกรมควบคุมโรคปี 2554

148

รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

ผลการวิเคราะห์
ตามทีก่ รมควบคุมโรคได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ “การพัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศ
และนานาชาติรวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน” โดยมีเป้าหมายเพือ่ สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายพืน้ ที่ โดยเฉพาะระดับ
อำ�เภอให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคด้วยตนเองเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็น
“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะ 5 ด้าน และมีกลไกสำ�คัญที่สนับสนุนให้พื้นที่เป็น
“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” โดยขยายการพัฒนาทีม SRRT ลงในเครือข่ายระดับตำ�บลสามารถ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ในพื้นที่และมีการเตือนภัยสุขภาพที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ในปี 2554 กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย  ส�ำ นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาในฐานะผูส้ นับสนุน
ภาคีเครือข่ายในทุกด้าน ได้มีการทบทวนนโยบาย   วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่เพื่อ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ จัดทำ�แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับเขตจังหวัด
และอำ�เภอ ได้รับงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้น 2,958,900 บาทในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.5 มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจำ�แนกตามผลผลิตพบว่ามีแผนงานโครงการตั้งไว้ 6 กิจกรรม
หลัก สามารถดำ�เนินการได้ครบทั้ง 6 กิจกรรมหลักคิดเป็นร้อยละ 100 มีการเบิกจ่ายโดยงบประมาณที่ตั้งไว้
ทั้งสิ้น  2,958,900 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนและมีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มอีก 1 กิจกรรม  
รวมทั้งสิ้น 2,836,374.14  บาท คิดเป็นร้อยละ 95.86
ได้ดำ�เนินการพัฒนาตามแผน พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายระดับเขตจังหวัด
และอำ�เภอ  โดยใช้กระบวนการพัฒนาทีเ่ น้นสร้างการมีสว่ นร่วม กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter)
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของทุกภาคส่วน เพื่อปรับ
กรอบความคิดของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจากผูท้ ลี่ งมือทำ�เองทุกเรือ่ งมาเป็นเพียงผูจ้ ดุ ประกาย สนับสนุน ส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่รอบด้านในทุกมิติ
แบบมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับปัญหา  วิเคราะห์ปัจจัยความสำ�เร็จ  วิเคราะห์
GAP วางแผนแก้ปญ
ั หาทีร่ ากสอดคล้องกับปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับบริบทภาคี จนเกิดความรูส้ กึ เป็น
เจ้าของลุกขึน้ มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมระดมทุนโดยใช้กองทุนทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ชุมชนสามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้สาธารณสุขจะ
ถอยออกมา โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือทุกอำ�เภอ เป็นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะ
5 ด้าน และมีกลไกสำ�คัญที่สนับสนุนให้พื้นที่เป็น“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”โดยขยายการพัฒนา
ทีม SRRT ลงในเครือข่ายระดับตำ�บลสามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ในพืน้ ทีแ่ ละมีการเตือนภัยสุขภาพทีร่ วดเร็วมี
ประสิทธิภาพและประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สนับสนุนให้จังหวัดประเมินตนเองตามแบบประเมินองค์ประกอบ
ของระบบบริหารจัดการฯและวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองเพือ่ ทราบส่วนขาด วางแผนให้จงั หวัดมีระบบการ
บริหารจัดการฯบรรลุตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด  สนับสนุนให้อำ�เภอประเมินSelfAssessment และ
ร่วมกับจังหวัดในการวิเคราะห์ผลการประเมินเพือ่ ทราบส่วนขาดพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
และสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานพัฒนา และมีการประเมินความพึงพอใจต่อ
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การพัฒนางานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในระดับจังหวัด อำ�เภอ เพื่อทราบส่วนขาด วิเคราะห์  
สังเคราะห์ส่วนขาด ปัญหา ความต้องการของพื้นที่  สรุปบทเรียนจากทุกกิจกรรมและทุกเวทีนำ�มาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนพัฒนาสนับสนุนวิชาการแก่ภาคีเครือข่าย พร้อมให้ข้อเสนอ
แนะและปรับกิจกรรมอยูต่ ลอดเวลาและมีการคืนข้อมูลให้แก่ภาคีเครือข่าย โดยสรุปรายงานผลเสนอผูบ้ ริหาร
และเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงกิจกรรมและจัดทำ�แผนในปี 2555เพือ่ ตอบสนองความต้องการของภาคี
เครือข่ายอย่างแท้จริง
ซึ่งนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเป็นนโยบายระดับกระทรวง มีการประสานนโยบาย
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ ส่งผลให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย เห็นความสำ�คัญ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นอำ�เภอภูเขียวมีการทำ� MOU ระดับอำ�เภอโดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในเดือนมีนาคม   ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 14 ให้ความ
สำ�คัญและกำ�หนดให้มี คณะกรรมพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนเขต 14 (Node อำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง) จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ปี 2554-57 กำ�หนดมีวิสัยทัศน์ “เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการขั บ เคลื่ อ นไปสู่ อำ� เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในเขต
นครชัยบุรินทร์ภายในปี 2557 และมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันทุก 2 เดือน เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรคเพื่อปรับปรุงกระบวนงานสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน และมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนในทุกระดับ และมี
ความรู้   ความเข้าใจ นโยบาย  และคุณลักษณะอำ�เภอเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ตลอดทั้งมีกระบวนการพัฒนาฯ
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีระบบพีเ่ ลีย้ งให้คำ�แนะนำ�  ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ งส่งผลให้การดำ�เนิน
งานประสบความสำ�เร็จ
จากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา ทำ�ให้ได้บทเรียนที่สำ�คัญ คือ Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับ
จังหวัดส่วนใหญ่คืองานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข  มีการสื่อสารระหว่างกันน้อย   การ
มีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมยังน้อย  ข้อมูลที่ใช้วางแผน ยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูล
จากระบบเฝ้าระวังเป็นหลัก) ขาดการวิเคราะห์เชือ่ มโยง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
การคืนข้อมูลสูช่ มุ ชนยังน้อย ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  การระดมทุนในพืน้ ที่ ยังต้องการการ
พัฒนาการใช้ทนุ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ภาคีเครือข่ายต้องการการสนับสนุนองค์ความรูเ้ รือ่ งโรค การพัฒนา/Update
วิชาการและความต่อเนือ่ งของนโยบาย  ทีจ่ ะเกิดผลดีตอ่ ระบบการป้องกันควบคุมโรคทีจ่ ะส่งเสริมให้ทกุ ตำ�บล
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน อย่างยั่งยืน
สิง่ ทีเ่ ครือข่ายจังหวัด  อำ�เภอ ต้องการการพัฒนาจาก สคร.ได้แก่  เครือข่ายต้องการหลักสูตรการพัฒนา
Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอด้านวิทยากรกระบวนการ/ ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/
การวิเคราะห์สถานการณ์/การจัดทำ�แผนบูรณาการ การพัฒนาแกนนำ�ระดับอำ�เภอให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์
การค้นหาทีมนำ�ร่องที่ดี (Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอ) เพื่อพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น การขยายพื้นที่
อำ�เภอเป้าหมาย และเพิ่มภาคีอื่น ๆ  เช่น อปท. แกนนำ�/ภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย  การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และองค์ความรู้เรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ   การ Coaching ต้องการให้ลงถึงตำ�บล หมู่บ้าน
ด้วยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ของ สคร.5. ในการลงพื้นที่ และสื่อสนับสนุนการ
ทำ�งานของพื้นที่ เช่น คู่มือการสื่อสารสำ�หรับ Core team คู่มือพัฒนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
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และจากการสรุปผลการดำ�เนินงานและสรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมา กลุม่ พัฒนาภาคี
เครือข่าย   ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและนำ�มาจัดทำ�แผนงาน โครงการสำ�คัญปี 2555 ดังนี้
1. จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่านโยบาย “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เป็นนโยบาย
ที่ดี เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคีเครือข่ายในระดับตำ�บล ใน
อันที่จะเกิดผลดีต่อระบบการป้องกันควบคุมโรคที่จะส่งเสริมให้ทุกตำ�บลเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  ซึ่งเป็นกลไกที่
สำ�คัญสนับสนุนให้เกิดอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ควรมี
ความต่อเนื่องของนโยบาย  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. จากการสรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับ
จังหวัดส่วนใหญ่คืองานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข  การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาสังคมยังน้อย ข้อมูลที่ใช้วางแผน ยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบ
เฝ้าระวังเป็นหลัก) ขาดการวิเคราะห์เชือ่ มโยง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนข้อมูล
สูช่ มุ ชนยังน้อย ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  ในปีตอ่ ไปควรเน้นการสร้างการมีสว่ นร่วมกับภาค
ประชาสังคมและควรมี DATA Center ในทุกระดับ ที่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยง นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์   และ
การคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ
3. จากการดำ�เนินในปีทผี่ า่ นมา ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  นครราชสีมา  พบว่าการดำ�เนิน
งานของพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับเขต จังหวัด และอำ�เภอได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเชิงระบบเพื่อการ
สนับสนุนการดำ�เนินงาน เครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และฝึก
ทักษะในการจัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดำ�เนินงานเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ปรับกระบวนความคิดของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากผู้ที่ลงมือทำ�เองทุกเรื่องโดยขาดการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน  มาเป็นเพียงผู้จุดประกาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การแก้ปัญหาทุกอย่าง  เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ�   ร่วมวางแผน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจนเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของลุกขึ้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่ง
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน แม้สาธารณสุขจะถอยออกมา
ชุมชนก็สามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า  ปัญหา  
อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้นพบว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและการพัฒนาต่อยอดแนวคิด  
รวมถึงการปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นงานตามนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนทีม่ คี วามหลากหลาย  
มีกระบวนการทำ�งานที่ดีเด่น ในแต่ละด้านตามองค์ประกอบอำ�เภอเข้มแข็งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่   ทางกลุ่มมี
ข้อคิดเห็นว่า หากแกนนำ�ของภาคีเครือข่ายเหล่านี้ได้มีเวทีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  องค์ความรู้  
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน ในแต่ละแห่งทีก่ �ำ ลังมีกจิ กรรมดำ�เนินงานกันอย่างเต็มทีอ่ ยูน่ ี้  จะช่วย
ให้เครือข่ายได้เปิดมุมมองการทำ�งานใหม่ๆ รวมทั้ง ได้ร่วมวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ให้ได้แนวทางการขับเคลื่อน
งานที่เหมาะสม  ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าวตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
4. จากการประเมินตนเองของอำ�เภอตาม 5 คุณลักษณะอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  ยัง
พบปัญหาในการจัดตั้งคณะกรรมการ  ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ยังไม่หลากหลาย  ควรมีการเชิญ
คณะกรรมสุขภาพระดับอำ�เภอประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน  ทั้งตามบทบาทและที่มีจิตอาสา เข้ามา
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งานปอ้ งกนั ควบคมุ โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ร่วมรับรูน้ โยบายอำ�เภอเข้มแข็ง  และชีแ้ จงบทบาท    ขอความร่วมมือเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดเป็นคณะกรรม
สุขภาพสุขภาพระดับอำ�เภอ  จัดทำ�คำ�สัง่ คณะกรรมการฯ จัดให้มกี ารประชุมของคณะกรรมการฯ  และควรเปิด
โอกาสให้คณะกรรมการฯ  มีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงตัง้ แต่รว่ มคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน  ร่วมสนับสนุนทรัพยากร  
ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน  คณะกรรมการฯ  ควรมีส่วนร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
โรคและภัยสุขภาพ ด้วยข้อมูลทีร่ อบด้าน แก้ไขทีร่ ากของปัญหาเพือ่ การแก้ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืน  กำ�หนดแนวทาง
แก้ไขร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องประชาชน  รวมทัง้ มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบดำ�เนินงาน
ที่ชัดเจน ให้ดำ�เนินการต่างๆ และควรกำ�หนดให้มีการรายงานผลสำ�เร็จ ปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงานในที่
ประชุมและให้  มีการเสนอรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้ง  เพื่อให้มีการติดตามผล
การดำ�เนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ  เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  วางแผนแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน  บูรณาการงบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกรายงานการ
ประชุมทุกครั้งและเก็บเป็นหลักฐาน
ดังนั้น จากผลการสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานในปี2554 และข้อมูลจากการชี้แจงนโยบาย จุดเน้น
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค นำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนในปี
55 ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  (รวมทั้งจะนำ�ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำ�แผนของ
Node อำ�เภอเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 55 ด้วย)  โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ คือ 1) พัฒนา 1 อำ�เภอดีเด่นของจังหวัดทุก
จังหวัด (4 อำ�เภอ) ให้เป็นศูนย์เรียนรูอ้ ำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ทีเ่ น้นหนัก“ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงาน
เข้มข้น” เนือ่ งจากพบว่ายังมี GAP เรือ่ งข้อมูลและแผน 2) ชีแ้ จงยุทธศาสตร์โรคและจุดเน้นหนักของกรมในเวที
ประสานเชิงวิชาการและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก 18 อำ�เภอทีพ่ ฒ
ั นาด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่ การดำ�เนินงาน
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯปี 54 ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนก่อนการทำ�แผนของอำ�เภอ จังหวัด ในการจัด
ทำ�แผนรองรับ   3) พัฒนา 18 อำ�เภอฯ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องจากปี 54 ในคุณลักษณะ 5 ด้านเชิงคุณภาพ เพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรูใ้ นปีตอ่ ๆ ไป 4) สร้างและพัฒนาแกนนำ�หลักของจังหวัดและอำ�เภอ 5) พัฒนาแกนนำ�หลักของ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการให้สอดคล้องและมีเป้าหมาย
เดียวกันเพื่อสนับสนุน นโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
โดยมีมาตรการสำ�คัญคือ การนำ�ยุทธศาสตร์ Node อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 2554-57
ในการขับเคลื่อน การควบคุมกำ�กับโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต14 และประธาน Nodeฯ การ
นิเทศติดตามกรณีปกติของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตัวชี้วัดที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดรายโรค เน้น
การแก้ปัญหาการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแผนงานโครงการสำ�คัญของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา ในปี 2555

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. นโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนเป็นนโยบายระดับกระทรวง มีการประสานนโยบาย
ชี้แจง ประชาสัมพันธ์  สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ ส่งผลให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย เห็นความสำ�คัญ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่นอำ�เภอภูเขียวมีการทำ� MOU ระดับอำ�เภอโดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในเดือนมีนาคม
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รายงานประจำำ ปี 2554 สำำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5

จงั หวดั นครราชสีมา

2. ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขต 14 ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดให้มี คณะกรรมพัฒนาเครือข่าย
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเขต 14 (Node อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ปี
2554-57 และมีวิสัยทัศน์ “เป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนไปสู่อ�ำ เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตนครชัยบุรินทร์ภายในปี 2557” และมีการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าร่วมกันทุก 2 เดือนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงกระบวนงานสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน
3. มีผรู้ บั ผิดชอบงานทีช่ ดั เจนในทุกระดับและมีความรู  ้ ความเข้าใจนโยบาย  คณ
ุ ลักษณะอำ�เภอเข้มแข็ง
แบบยั่งยืน   ตลอดทั้งมีกระบวนการพัฒนาฯ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีระบบพี่เลี้ยงให้คำ�แนะนำ�  
ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำ�เนินงาน
หลังการปรับโครงสร้าง
1. บทบาท/ภารกิจของกลุ่มงานในสคร.5 ทั้ง 8 กลุ่มขาดความชัดเจน บางงานไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นบทบาทของกลุ่มใด ทำ�ให้ไม่เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหว่างกลุ่ม ต่างคนต่างทำ� 
2. ขาดโครงสร้างและแผนพัฒนารองรับการทำ�งานเป็นรายโรคเพื่อตอบสนองต่อสำ�นักฯ ในกรม
จังหวัด เครือข่ายในพื้นที่  กลุ่มเป้าหมาย และสำ�นักตรวจราชการ ซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่สามารถ
มองเชื่อมโยงในภาพรวม และเบ็ดเสร็จในตัวเอง  

สรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา
1. Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับจังหวัดส่วนใหญ่คอื งานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คอื
สาธารณสุข   มีการสื่อสารระหว่างกันน้อย   การมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมยังน้อย
2. ข้อมูลทีใ่ ช้วางแผน ยังกระจายอยูต่ ามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเป็นหลัก)
ขาดการวิเคราะห์เชือ่ มโยง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนข้อมูลสูช่ มุ ชนยังน้อย
ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
3. การระดมทุนในพื้นที่ ยังต้องการการพัฒนาการใช้ทุนอย่างมีคุณภาพ
4. ภาคีเครือข่ายต้องการการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ
5. ความต่อเนือ่ งของนโยบาย  ทีจ่ ะเกิดผลดีตอ่ ระบบการป้องกันควบคุมโรคทีจ่ ะส่งเสริมให้ทกุ ตำ�บล
เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน อย่างยั่งยืน

สิ่งที่เครือข่ายจังหวัด อำ�เภอ ต้องการการพัฒนาจาก สคร.
   
เครือข่ายต้องการหลักสูตรการพัฒนา Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอด้านวิทยากรกระบวนการ/
ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/ การวิเคราะห์สถานการณ์/การจัดทำ�แผนบูรณาการ การ
พัฒนาแกนนำ�ระดับอำ�เภอให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์ การค้นหาทีมนำ�ร่องทีด่ ี (Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอ)
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เพื่อพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น การขยายพื้นที่อำ�เภอเป้าหมาย และเพิ่มภาคีอื่น ๆ  เช่น อปท. แกนนำ�/ภาค
ประชาชนเข้าร่วมด้วย  การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละองค์ความรูเ้ รือ่ งโรค การพัฒนา/Update วิชาการ   การ
Coaching ต้องการให้ลงถึงตำ�บล หมูบ่ า้ นด้วยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุม่ งานต่างๆ ของ สคร.
5.ในการลงพื้นที่ และสื่อสนับสนุนการทำ�งานของพื้นที่ เช่น คู่มือการสื่อสารสำ�หรับ Core team คู่มือพัฒนา
เครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและแผนงาน โครงการสำ�คัญปี 2555
1. จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่านโยบาย“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เป็นนโยบาย
ที่ดี เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคีเครือข่ายในระดับตำ�บล ใน
อันที่จะเกิดผลดีต่อระบบการป้องกันควบคุมโรคที่จะส่งเสริมให้ทุกตำ�บลเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้  ซึ่งเป็นกลไกที่
สำ�คัญสนับสนุนให้เกิดอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ควรมี
ความต่อเนื่องของนโยบาย  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. จากการสรุปบทเรียนจากการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับ
จังหวัดส่วนใหญ่คืองานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข  การสื่อสารและ การมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาสังคมยังน้อย  ข้อมูลที่ใช้วางแผน ยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ (ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบ
เฝ้าระวังเป็นหลัก) ขาดการวิเคราะห์เชื่อมโยง เพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ และการคืน
ข้อมูลสู่ชุมชนยังน้อย ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์   ในปีต่อไปควรเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
กับภาคประชาสังคมและควรมี DATA Centerในทุกระดับ ที่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยง นำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
และการคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ
3. จากการดำ�เนินใน 1 ปีที่ผ่านมา ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา พบว่าการ
ดำ�เนินงานของพื้นที่เป้าหมายทั้งในระดับเขต จังหวัด และอำ�เภอได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเชิงระบบ
เพื่อการสนับสนุนการดำ�เนินงาน เครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ
และฝึกทักษะในการจัดการเชิงระบบเพือ่ การสนับสนุนการดำ�เนินงานเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยัง่ ยืน ปรับกระบวนความคิดของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข จากผูท้ ลี่ งมือทำ�เองทุกเรือ่ งโดยขาดการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วน  มาเป็นเพียงผู้จุดประกาย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การแก้ปัญหาทุกอย่าง  เน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  ตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันจนเกิดความ
รู้สึกเป็นเจ้าของลุกขึ้นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน แม้สาธารณสุขจะถอยออก
มา ชุมชนก็สามารถดำ�เนินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้นพบว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและการพัฒนาต่อยอดแนวคิด  
รวมถึงการปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นงานตามนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนทีม่ คี วามหลากหลาย  
มีกระบวนการทำ�งานที่ดีเด่น ในแต่ละด้านตามองค์ประกอบอำ�เภอเข้มแข็งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่   ทางกลุ่มมี
ข้อคิดเห็นว่า หากแกนนำ�ของภาคีเครือข่ายเหล่านี้ได้มีเวทีที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  องค์ความรู้  
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน ในแต่ละแห่งทีก่ �ำ ลังมีกจิ กรรมดำ�เนินงานกันอย่างเต็มทีอ่ ยูน่ ี้  จะช่วย
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ให้เครือข่ายได้เปิดมุมมองการทำ�งานใหม่ๆ รวมทั้ง ได้ร่วมวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ให้ได้แนวทางการขับเคลื่อน
งานที่เหมาะสม  ส่งผลให้การดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าวตอบสนองต่อปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
5. จากการประเมินตนเองตาม 5 คุณลักษณะฯ ของภาคีเครือข่าย  ยังพบปัญหาในการจัดตั้งคณะ
กรรมการ  ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีย่ งั ไม่หลากหลาย  ควรมีการเชิญคณะกรรมสุขภาพระดับอำ�เภอ
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน  ทัง้ ตามบทบาทและทีม่ จี ติ อาสา เข้ามาร่วมรับรูน้ โยบายอำ�เภอเข้มแข็ง  
และชีแ้ จงบทบาท    ขอความร่วมมือเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดเป็นคณะกรรมสุขภาพสุขภาพระดับอำ�เภอ  จัด
ทำ�คำ�สั่งคณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการฯ  และควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ  มี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงตัง้ แต่รว่ มคิด  ร่วมทำ�  ร่วมวางแผน  ร่วมสนับสนุนทรัพยากร  ร่วมประเมินผลและร่วมรับ
ผลประโยชน์รว่ มกัน  คณะกรรมการฯ  ควรมีสว่ นร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปญ
ั หาโรคและภัยสุขภาพ ด้วยข้อมูล
ที่รอบด้าน แก้ไขที่รากของปัญหาเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน  กำ�หนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน   โดยมีเป้าหมาย
เดียวกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำ�เนินงานที่ชัดเจน ให้ดำ�เนินการต่างๆ
และควรกำ�หนดให้มีการรายงานผลสำ�เร็จ  ปัญหาอุปสรรคการดำ�เนินงานในที่ประชุมและให้   มีการเสนอ
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 4 ครั้ง  เพื่อให้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นระยะ  เพือ่ รับทราบปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  วางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน  บูรณาการ
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ และเก็บเป็น
หลักฐาน
ดังนัน้ จากผลการสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานในปี 2554 และข้อมูลจากการชีแ้ จงนโยบาย จุดเน้นการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค นำ�ไปสู่การจัดทำ�แผนในปี 2555
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา  (รวมทั้งจะนำ�ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการจัดทำ�แผนของ
Node อำ�เภอเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 55 ด้วย)  โดยมีเป้าหมายสำ�คัญ คือ 1) พัฒนา 1 อำ�เภอดีเด่นของจังหวัดทุก
จังหวัด (4 อำ�เภอ) ให้เป็นศูนย์เรียนรูอ้ ำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ทีเ่ น้นหนัก “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงาน
เข้มข้น” เนื่องจากพบว่ายังมี GAP เ รื่องข้อมูลและแผน  2) ชี้แจงยุทธศาสตร์โรคและจุดเน้นหนักของกรมใน
เวทีประสานเชิงวิชาการและแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก 17 อำ�เภอทีพ่ ฒ
ั นาด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่ การดำ�เนิน
งานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯปี 54 ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายนก่อนการทำ�แผนของอำ�เภอ จังหวัด ในการ
จัดทำ�แผนรองรับ   3) พัฒนา 18 อำ�เภอฯ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องจากปี 54 ในคุณลักษณะ 5 ด้านเชิงคุณภาพ
เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ในปีตอ่ ๆ ไป 4) สร้างและพัฒนาแกนนำ�หลักของจังหวัดและอำ�เภอ 5) พัฒนาแกนนำ�หลัก
ของสคร.5  เพือ่ บูรณาการแผนงานโครงการให้สอดคล้องและมีเป้าหมายเดียวกันเพือ่ สนับสนุน นโยบายอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
โดยมีมาตรการสำ�คัญคือ การนำ�ยุทธศาสตร์ Node อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ เขต 14 ปี 2554-57
ในการขับเคลื่อน การควบคุมกำ�กับโดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 และประธาน Nodeฯ การ
นิเทศติดตามกรณีปกติของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตัวชี้วัดที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดรายโรค เน้น
การแก้ปัญหาการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแผนงานโครงการสำ�คัญของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 นครราชสีมา  ในปี 2555
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ภาพกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน นครชัยบุรินทร์
“อำ�เภอเข้มแข็ง ประชาชนแข็งแรง ปี 2554”
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดสงขลาในวันที่ 9 กันยายน 2554
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โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2554
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
จากยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค กำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ สนับสนุนการ     
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  โดยให้ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะหลัก  สมรรถนะด้านเทคนิค  
และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์  สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  นครราชสีมา  จึงได้จดั ทำ�โครงการสนับสนุน
วิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2554  ขนึ้   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำ�หนด
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ได้ดำ�เนินการผ่านคณะ
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ซึง่ ผูอ้ �ำ นวยการ สคร.5 เป็นทีป่ รึกษา   หัวหน้ากลุม่ พัฒนาองค์กร เป็นประธาน  
กรรมการประกอบด้วย หัวหน้ากลุม่ ทุกกลุม่ และผูร้ บั ผิดชอบงาน HRD/งานการเจ้าหน้าทีเ่ ป็นทีมเลขาฯ  มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้ ทำ�ให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่
สำ�คัญ  ผ่านหัวหน้ากลุม่ ส่งต่อไปยังบุคลากรทำ�ได้คอ่ นข้างครอบคลุม   สำ�หรับการจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร
ใช้ข้อมูลจาก Gap ของการประเมินสมรรถนะ และผลการสำ�รวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรตาม
ยุทธศาสตร์ ทำ�ให้การพัฒนาบุคลากรครอบคลุมสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางด้านเทคนิค และสมรรถนะตาม
ยุทธศาสตร์
สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จากการดำ�เนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 พบว่า ได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารในการกำ�หนดนโยบาย  สนับสนุนงบประมาณ  และความร่วมมือในการดำ�เนินงานจาก
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทำ�ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาครอบคลุมทัง้ สมรรถนะหลัก  สมรรถนะ
ด้านเทคนิค และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์
จากการประเมินสมรรถนะของบุคลากร  พบว่า บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สำ�รวจทั้งหมด 150 คน มีขีด
สมรรถนะด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ทหี่ น่วยงานกำ�หนด  (3 สมรรถนะ/คน)  จำ�นวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 44  ซึง่ ตํา่
กว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 80)  อาจเป็นไปได้วา่ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น หลังการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
ของกรมฯ  บุคลากรมีการปรับเปลีย่ นกลุม่ งาน  ทำ�ให้ตอ้ งศึกษางานใหม่ และบุคลากรส่วนใหญ่ตอ้ งลงดำ�เนิน
การอำ�เภอเข้มแข็งอย่างเข้มข้น รวมทั้งแผนกลยุทธ์ใน HR3 ไม่สามารถตอบสนองโครงสร้างใหม่ได้  ดังนั้นจึง
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เป็นข้อมูลให้งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องนำ�ไปทบทวน HR3  เพื่อวางแผนดำ�เนินการในปีต่อๆ ไป
ข้อเสนอแนะ   - สคร. ควรมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้าง  และควรกำ�หนดทิศทางหลักสูตรให้สอดคล้องกับ Competency Gap เป็นลำ�ดับต้นๆ โดยใช้หลาย
วิธรี ว่ มกัน อาจจะเป็นทัง้ การส่งไปฝึกอบรม, การสอนงาน, การอบรมในขณะปฏิบตั งิ าน (On the job training)
เป็นต้น และส่วนกลางกำ�หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กรมกำ�หนดเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งกรม

หลักการและเหตุผล
จากยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค มิตปิ ระสิทธิผล ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่วมมือกับเครือข่าย
ภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ให้เครือข่ายทุกระดับสามารถบริหาร
จัดการ และขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ทัง้ นี้ จากยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ยทุ ธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ดังกล่าว กรมควบคุมโรค
ได้มกี ารถ่ายทอดค่าเป้าหมายของการดำ�เนินงานในปี 2554 โดยได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายพัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุม
โรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมีการถ่ายทอดมายังหน่วยงานในสังกัด
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีวิสัยทัศน์ใน
การเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557 มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดย
มีกรอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะหลักที่กรมกำ�หนด และตามสมรรถนะที่ตอบสนองนโยบาย และ
สนับสนุนการดำ�เนินงานตามนโยบายกรมควบคุมโรค และหน่วยงาน ซึ่งจากผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สคร.5 นม.พบว่ายังมีสว่ นขาด (GAP Competency) ทีย่ งั ต้องมีการพัฒนาเพือ่ ให้บคุ ลากร สคร.5 นม. สามารถดำ�เนิน
งานตอบสนองนโยบายกรมควบคุมโรค ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์สคร.5 นม. บรรลุวิสัยทัศน์กรม
ควบคุมโรค มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกระดับ
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เกิดการส่งเสริม
ผลักดันให้เครือข่ายร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย เกิดการจัดการ และลดปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ สามารถตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ด้วยเหตุนี้ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จึงได้จัดทำ�โครงการนี้ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรตามส่วนขาด (GAP Competency) โดยมุ่งหวังให้บุคลากรสามารถดำ�เนินการตอบสนอง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค /หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
วัตถุประสงค์หลัก

เพือ่ สนับสนุนวิชาการสำ�หรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมาใน
การจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2554
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วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามที่หน่วยงานกำ�หนด

ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะเฉพาะตามสายงานที่หน่วยงานทั้งหมด (ร้อยละ 80)
ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
1. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทบทวนกิจกรรมพัฒนาฯ
โดยนำ�ผลการประเมินส่วนขาด (GAP Competency)  ของบุคลากร
สคร.5 นม. และเกณฑ์การพัฒนาของ HR 4 มาพิจารณา
2. จัดทำ�แผนพัฒนา (สอดคล้องกับ competency gap และ IDP)
3. พัฒนาบุคลากรตามแผนIDP
3.1 หลักสูตรภายนอก
3.2 หลักสูตรภายใน
– อบรมวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม สำ�เร็จรูปเพือ่ ปิด
Gap ด้าน IT

เป้าหมาย
1 ครั้ง/15 คน

ผล 12 เดือน
       1 ครั้ง/15 คน

1 แผน

          1 แผน

11 หลักสูตร/
30 ราย

19 หลักสูตร/
45 ราย

1 ครั้ง/40 ราย

1 ครั้ง/40 ราย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะเฉพาะตามสาย ร้อยละ 80
งานหน่วยงานกำ�หนด

ผล 12 เดือน
ร้อยละ 44

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร.5  ประกอบด้วย การนำ�ผลการประเมินส่วนขาด (GAP
Competency)  ของบุคลากรมาจัดทำ�แผนพัฒนา   ดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน  และประเมินประสิทธิผล
ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนา  โดยผ่านวางแผนและการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่
เป็นหัวหน้ากลุม่ ทุกกลุม่   อีกทัง้ เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วย จึงทำ�ให้เกิดความเชือ่ มโยงตัง้ แต่วางแผน
ถึงประเมินผล
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ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะเฉพาะตามสายงานที่ ร้อยละ 80

ผลงาน
ร้อยละ 44

หน่วยงานกำ�หนด

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผน IDP
จากการประเมิน   บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคนิค พบว่า สมรรถนะด้านการ
สืบเสาะหาข้อมูล และด้านความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ มีผู้ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  คิดเป็น ร้อยละ 100
และ ร้อยละ 83.5 ตามลำ�ดับ และพบว่า สมรรถนะด้านการมองภาพองค์รวม มีผู้ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.9 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1  แสดงจำ�นวนและร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงานตามแผน  
IDP ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลำ�ดับ

สมรรถนะ

จำ�นวน
(คน)

ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

                      Technical competencies
1 การคิดวิเคราะห์
65
49
75.4
2 การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
148
104
70.3
3 ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
12
10
83.3
4 การสืบเสาะหาข้อมูล
3
3
100
5 การมองภาพองค์รวม
48
23
47.9
6 การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
61
46
75.4
7 ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
85
71
83.5
8 ความผูกพันที่มีต่อระบบราชการ
39
39
100
หมายเหตุ ในภาพรวมมีบคุ ลากรทีไ่ ด้รบั การประเมิน จำ�นวนทัง้ หมด 150 คน มีบคุ ลากรทีผ่ า่ นเกณฑ์สมรรถนะ
เฉพาะตามสายงาน (3 สมรรถนะ/คน) จำ�นวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.0
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2. ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
จากการประเมิน  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก  พบว่า สมรรถนะด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม และด้านการทำ�งานเป็นทีม มีผู้ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  คิดเป็น ร้อยละ
84.7 และ ร้อยละ 80.7 ตามลำ�ดับ และพบว่า สมรรถนะด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีผู้ผ่าน
เกณฑ์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.7 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนและร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6

สมรรถนะ

Core competencies
การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การมีนํ้าใจเปิดกว้าง เป็นพี่ เป็นน้อง
การทำ�งานเป็นทีม

จำ�นวน
(คน)

150
150
150
150
150
150

ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

127
117
97
115
114
121

84.7
78.0
64.7
76.7
76.0
80.7

ผลการวิเคราะห์
จากการประเมินร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามสายงาน ตามแผนIDP พบ
ว่า สมรรถนะด้านความถนัดในด้านการสืบเสาะหาข้อมูลและสมรรถนะด้านความผูกพันที่มีต่อระบบราชการ
บุคลากรมีสมรรถนะ 2 ด้านนี้ ร้อยละ 100 แต่พบว่า สมรรถนะทีบ่ คุ ลากรผ่านเกณฑ์นอ้ ย พบว่า เป็นเรือ่ งการมอง
ภาพองค์รวม พบว่า มีเพียงร้อยละ 47.9 ส่วนสมรรถนะหลัก พบว่า บุคลากรสคร.5 มีสมรรถนะหลักในเรือ่ งการ
ยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมมีสงู ถึงร้อยละ 84.7 ส่วนสมรรถนะหลักทีต่ าํ่ สุดได้แก่ การสัง่ สม
ความเชีย่ วชาญในงานอาชีพมีเพียงร้อยละ 64.7 ทีผ่ า่ นเกณฑ์ อธิบายได้วา่ สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน โดย
เฉพาะ ด้านการสืบเสาะหาข้อมูลและสมรรถนะด้านความผูกพันที่ดีต่อระบบราชการ เนื่องจากบุคลากรสคร.
ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขและปฏิบตั งิ านทีส่ คร.5 มานานโดยพบว่า อายุราชการส่วนใหญ่ 21-30 ปี
ถึงร้อยละ 36.9 โดยบทบาทหน้าที่จำ�เป็นต้องสืบเสาะหาข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ที่ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านมานานทำ�ให้มคี วามผูกพันทีด่ ตี อ่ ระบบราชการ นอกจากนีย้ งั พบ
ว่า สมรรถนะหลักทีบ่ คุ ลากรผ่านเกณฑ์มากทีส่ ดุ ได้แก่ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ ซึ่งมีระเบียบ วินัย และกฎหมายที่เป็นกรอบใน
การปฏิบตั ริ าชการ จึงต้องยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมรวมทัง้ สคร.5 มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กบั
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บุคลากร โดยการสนับสนุนให้ไปปฏิบัติธรรม รวมทั้งการปฏิญาณตนตามพระราชดำ�รัสของในหลวงก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง ทำ�ให้เกิดความตระหนักในความถูกต้อง ชอบธรรม แต่สมรรถนะหลักที่บุคลากรผ่านเกณฑ์ตํ่า
สุด ได้แก่ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสคร. ซึ่ง
ทำ�ให้บุคลากรมีการย้ายกลุ่มและจำ�เป็นต้องไปปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ใหม่ทำ�ให้ความเชี่ยวชาญใน
บทบาทใหม่ยังน้อยอยู่ ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ทำ�งานตามบทบาทหน้าที่ในโครงสร้างใหม่ต่อไป

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสำ�คัญสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม  ดำ�เนินการตั้งแต่การ
วิเคราะห์ gap จนถึงประเมินผล  ทำ�ให้วางแผนการพัฒนาเป็นเป็นระบบ

ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. หน่วยงานยังไม่ได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง
2. สัดส่วนผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรต่อบุคลากรทั้งหมดของสคร.5  ยังอยู่ในสัดส่วนที่ตํ่า

ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนกลางเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการประเมินพบว่า สมรรถนะเฉพาะตามสายงานที่บุคลากรสคร.5 ผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด
ได้แก่ การมองภาพองค์รวม และสมรรถนะหลักทีบ่ คุ ลากรผ่านเกณฑ์นอ้ ยทีส่ ดุ ได้แก่ การสัง่ สมความเชีย่ วชาญ
ในงานอาชีพ ดังนั้น แผนการพัฒนาบุคลากรในปี 2555 ควรกำ�หนดทิศทางหลักสูตร เพื่อพัฒนาใน 2 เรื่องนี้
เป็นลำ�ดับต้นๆ โดยใช้หลายวิธรี ว่ มกัน อาจจะเป็นทัง้ การส่งไปฝึกอบรม, การสอนงาน, การอบรมในขณะปฏิบตั ิ
งาน (On the job training) เป็นต้น
2. จากผลการประเมินสมรรถนะในภาพรวม พบว่า จากบุคลากรที่เป็นข้าราชการทั้งหมด 150 คน
มีบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะตามสายงานจำ�นวน 66 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับตํ่า
ดังนั้น สคร.5 ควรมีการกำ�หนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และผลักดันให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรโดยเฉพาะสมรรถนะตามสายงาน ซึง่ จำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรคต่อไป
3. ส่วนกลางกำ�หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กรมกำ�หนดเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกันทั้งกรมควบคุมโรค
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