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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำาปีพุทธศักราช 2555

“งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำาคัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น 

อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ 

ขา้ราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จงึตอ้งไมถ่อืตวัแบง่แยกกนั หากตอ้งพจิารณาใหเ้หน็ความสำาคญัของกนัและกนั 

แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน 

งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์ 

คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2555
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำาปี 2555

	 ตามท่ี	สำานกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที	่5	จงัหวดันครราชสมีา	(สคร.5)ไดก้ำาหนดวสิยัทศันว์า่	“เปน็ 
องค์กรชั้นนำาระดับประเทศด้านวิชาการ	 และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี	 2557”	 และ	 สคร.5	 ได้ดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย 
ของ	 กรมควบคุมโรค	 โดยการจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.2555	 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุขและได้จัดทำาโครงการบูรณาการที่ตอบสนอง 
ผลผลิตและตัวชี้วัดตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 Bureau	 Scorecard	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
ให้การทำางานมีทิศทางและบรรลุวิสัยทัศน์ของ	 กรมควบคุมโรค	 และของหน่วยงาน	 ซึ่งการดำาเนินงาน 
ในด้านต่าง	 ๆ	 มีผลการดำาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ	 ซึ่งมีเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จคือผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ความสำาคัญ	 ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์และทำางานในเชิงบูรณาการกันมากขึ้น	 ตลอดจนมีคู่มือ	 
แนวทางการดำาเนินงานที่ชัดเจน	 มีการติดตามประเมินผลจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ัน 
ในด้านผลงานวิชาการ	 สคร.5	 ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำาเนินการด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
การพัฒนาทักษะการทำาวิจัย	 ตลอดจนสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสได้ไปนำาเสนอผลงานท้ังใน 
ประเทศและนอกประเทศ	จนทำาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และรองชนะเลิศ	ในเวทีวิชาการต่าง	ๆ 	นอกจาก
นั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิจัย	 มีการดำาเนินงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	 และได้



ค

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย	 สคร	 5	 6	 7	 นอกจากน้ันยังได้มีการจัดทำา 
วารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการไปยังส่วนราชการ	 และเอกชนต่างๆและได้พัฒนา 
บุคลากรด้านการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	เพื่อนำามาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

	 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร	และบุคลากรของ	สคร.5	ทุกท่าน	ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ	 เสียสละ	 ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมอมาจนทำาให้	 สคร.5	 สามารถดำาเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายที่กำาหนดไว้อย่างดียิ่ง

(นายแพทย์ธีรวัฒน์	วลัยเสถียร)	
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5

จังหวัดนครราชสีมา
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คณะผู้บริหารของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา

นางผลิน กมลวัทน์
ตำาแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ	(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โทรศัพท์ 0-4424-2963
มือถือ 08-9158-1850

นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	112
มือถือ 08-9845-3112

นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ์
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-4424-4266
มือถือ 08-6584-3545
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รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน

นางมยุรี ศิลป์ตระกูล
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
โทรศัพท์ 0-4424-4266
มือถือ 08-1067-0140

นางเบญจมาศ อุนรัตน์
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	125
มือถือ 08-1877-3529

น.ส.สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ 0-4424-2963
มือถือ 08-6648-6338

นางกาญจนา ยังขาว
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	144
มือถือ 08-1976-0141

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล  
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	141
มือถือ 08-1547-4760

นางนันทนา แต้ประเสริฐ
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	117

มือถือ 08-5611-6728
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นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	128
มือถือ 08-4104-9419

นายไชยยันต์ นุตตะรังค ์
ตำาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	139
มือถือ 08-1789-4885

นายแพทย์ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์
ตำาแหน่ง นายแพทย์	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลินิกโรคเฉพาะทาง
โทรศัพท์ 0-4424-2963
มือถือ 08-9158-1850

นายอภิรัตน์ โสกำาปัง
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	120
มือถือ 08-4585-9099

นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง
ตำาแหน่ง เภสัชกร	ชำานาญการ
หัวหน้างานเภสัชกรรม 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	126
มือถือ 08-6248-0152

นายพีระพน ชำานาญกรม
ตำาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์	ชำานาญการ
หัวหน้างานชันสูตรโรคและวิจัย (วัณโรค)
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	118
มือถือ 08-5415-2802

รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน
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นายเสวียน คำาหอม 
ตำาแหน่ง หัวหน้างานชันสูตรโรคและวิจัย	(เอดส์)
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	121
มือถือ 08-5682-1422

นายประดิษฐ์ บุญเอก
ตำาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงท่ี 5.1 ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4451-3521
มือถือ 08-7874-2247

นายม้วน พยัคฆศรี
ตำาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำานาญงาน
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงท่ี 5.2 บุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ 0-4421-2900	ต่อ	120
มือถือ 08-9845-4980

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ 
ตำาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ชำานาญการ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงท่ี 5.4 ปากช่อง 
โทรศัพท์ 0-4481-1537
มือถือ 08-0469-5472

นายสุริยันต์ บุติมาลย์
ตำาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงท่ี 5.3 สุรินทร์์ 
โทรศัพท์ 0-4451-3946
มือถือ 08-4429-8989

รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน
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	 รายงานประจำาปี	2555	ของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	(สคร.5)	จัดทำาขึ้น

เพือ่เผยแพรผ่ลการดำาเนนิงานของกลุ่มงานตา่งๆ	ในสังกดัสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	จงัหวัดนครราชสมีา	

ในรายงานจะเปน็การนำาเสนอ	สถานการณป์ญัหาโรคในพืน้ทีร่บัผดิชอบของ	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคท่ี	5	

สถานการณ์การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรค	ของ	สคร.5	ปี	2554	แผนงานโครงการของ	สำานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่	 5	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2555	 ผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำาปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2555	 ซึ่งได้มีการนำาเสนอปัญหาการดำาเนินงาน	 การแก้ไข	 แนวทางการดำาเนินงาน	 พร้อมทั้งให้ 

ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงานในปีต่อ	 ๆ	 ไป	และสถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดต่อ	และโรคไม่ติดต่อ	

ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	

	 การจดัทำารายงานประจำาป	ี2555	ฉบบันี	้ไดรั้บความร่วมมอือยา่งดยีิง่จากผู้บริหาร	และผูร้บัผดิชอบงาน

ของแต่ละกลุ่มงาน	ส่งผลให้การจัดทำารายงานสำาเร็จลุล่วงด้วยดี	คณะผู้จัดทำาขอขอบพระคุณไว้	ณ	โอกาสนี้	 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ	จะใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้กระบวนการดำาเนินงาน	 

การอา้งองิ	การวางแผน	และการศกึษาคน้ควา้ตอ่ไปได	้หากพบวา่มขีอ้บกพรอ่งประการใด	กรณุาให้ข้อมลูแกผู่ ้

จัดทำาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไปด้วย	จะเป็นพระคุณอย่างสูง

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา

ฌ



	 	 	 	 	 	 หน้า

พระบรมราโชวาท	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ก	

รายงานของคณะกรรมการบริหาร		 ข

คณะผู้บริหาร	ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	 ง

ค�าน�า	 	 	 	 	 ฌ
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	 ส่วนที่	1	 สถานการณ์ปัญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ	ส�านักงานป้องกัน	 5

	 	 ควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ส่วนที่	2	 สถานการณ์การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค	ของ	ส�านักงาน	 13

	 	 ป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2554

	 ส่วนที่	3	 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 33
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วสัยทัศน

 เปนองคกรช้ันนําระดับประเทศดานวิชาการ และพัฒนาเครือขายใหมีการจัดการเชิงระบบ ในการ

ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ภายในป 2557

คําจํากัดความ
องคกรชั้นนําระดับประเทศ หมายถึง ผลงานวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรมและบุคลากรของ สคร. 5 

ไดรับการยอมรับ เชน เปนที่ปรึกษา / เปนคณะกรรมการ / คณะทํางาน / ไดรับการคัดเลือกนําเสนอผลงาน

ระดับประเทศ / นานาชาติ ผลงานดานวิชาการถูกนําไปผลักดันเชิงนโยบายในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค

และประเทศ เปนแหลงศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

จัดการเชิงระบบ หมายถึง 

 – การจัดการขอมูลใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําไปใชในการวางแผน อางอิง 

พยากรณโรคได อยางถูกตองแมนยํา 

 – วางแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากรรวมกับพื้นที่ 

 – วางระบบประเมินผลที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาโรคและสิ่งแวดลอม ซึ่งมาจากรายงาน/งานวิจัย และ

ขอมูลทุติยภูมิ อื่นๆ 

 – สงเสรมิสนบัสนนุใหเครอืขาย นาํผลงานวชิาการ /งานวจิยั/นวตักรรม ไปใชในการเฝาระวงัปองกนั

ควบคุมโรคในพ้ืนที่

ขอมูลทั่วไปของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ขอมูลท่ัวไปของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
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พันธกิจ

 เปนองคกรช้ันนํา ที่ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุข

เขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. 2552 ดวยวิธีการดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค และภัยที่ 

คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 2.  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 3.  ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม

สขุภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาชนใน เขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ

 4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเฝาระวังปองกัน และ

ควบคุมโรคและภัยท่ีคกุคามสุขภาพในเขตพ้ืนทีท่ีร่บัผิดชอบและบริเวณชายแดนเพ่ือการ ปองกัน  โรคระหวาง

ประเทศ

 5. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต

พื้นที่ที่รับผิดชอบ

หนาที่ ภารกิจตามกฎกระทรวง

 1. ศกึษาวเิคราะห วจิยั และพฒันาองคความรูดานการเฝาระวงั ปองกนั และการควบคมุโรคและภยั

ที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ

 2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑ และรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน 

และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง   ปองกัน   และการควบคุมโรคและภัยที่

คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

ที่รับผิดชอบ

 4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกัน และ

การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 5. สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการปองกันโรคระหวาง

ประเทศ

 6. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวงั ปองกนั ควบคมุโรค และภยัทีค่กุคามสขุภาพ ในเขตพืน้ท่ี

ที่รับผิดชอบ

 7. ปฏบิตังิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตังิานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกีย่วของหรือทีไ่ดรบัมอบหมาย
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โลโกของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  นครราชสีมา

ความหมาย

 • คนจับมือ Link กัน คือ การเฝาระวังปองกันควบคุมโรค

 • เลข 5 คือ สคร.5

คานิยมรวม (Shared Value) I S M A R T

 I : Integrity : การยึดม่ัน ยนืหยดั ซือ่สตัยสจุริต โปรงใส ตรวจสอบ

   ได

 S : Service Mind : การมีจิตใจบริการ ไมเลือกปฏิบัติ

 M : Mastery : การทํางานอยางมืออาชีพ โดยประยุกตใชหลัก

   เศรษฐกิจพอเพียง

 A : Achievement Motivation : การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

 R : Relationship : การมีนํ้าใจเปดกวาง เปนพี่เปนนอง

 T : Teamwork : การทํางานเปนทีม

วัฒนธรรมองคกร

 เคารพผูอาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกยองชมเชยผูอื่น

คานิยมองคกร

 ทีมงานเขมแข็ง แบงปนนํ้าใจ เรียนรูสิ่งใหม รักในองคกร
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โรคติดตอที่เปนปญหาของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2554

 โรค ขนาด ความรุนแรง นโยบาย ประชาชน/สื่อสนใจ

อุจจาระรวง *****    * *** *** (E.coli)

ปอดอักเสบ **** ***** *** **

ไขเลือดออก **** ***** *** **

ไขหวัดใหญ ** *** **** ***

วัณโรคปอด * * ** * 

เลปโตสไปโรซีส * **** ** **

เอดส  ** (****) * (*****) ***** **

โรคเรื้อน * ** ***** *

โรคอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ  Measles, AFP.,HFM.,S.T.D

* โรคเอดส  = ขอมูลสะสม

หมายเหตุ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดนําสถานการณโรคในพ้ืนท่ี สาธารณสุข

  เขต 14  มาจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาจาก

  1. ขนาดของปญหา

  2. ความรุนแรง

  3. นโยบาย

  4. ความสนใจของประชาชน/สื่อมวลชน

สถานการณปญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ สถานการณปญหาโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
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แผนภูมิที่ 1 อัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอุจจาระรวง ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

แผนภูมิที่ 2 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคปอดอักเสบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 3 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคไขเลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
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แผนภูมิที่ 4 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคไขหวัดใหญ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 5 อัตราปวยตอแสนประชากรโรควัณโรคปอด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

แผนภูมิที่ 6 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 
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แผนภูมิที่ 7 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคเอดส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

โรคไมติดตอที่เปนปญหาของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2553 - 2554
 โรค ขนาด ความรุนแรง นโยบาย ประชาชน/สื่อสนใจ 

เมตาบอลิก ***** ** **** *

เบาหวาน ***** *** **** **      

ความดันโลหิตสูง ***** *** **** **                       

หัวใจขาดเลือด *** ***** **** ** 

โรคอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ  คือ เด็กจมนํ้า

แผนภูมิที่ 8 จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
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แผนภูมิที่ 9 จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

แผนภูมิที่ 10 จํานวนผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมทิี ่11 จาํนวนผูปวยโรคความผดิปกตติอมไรทอโภชนาการและเมตาบอลิกในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต 14
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤
¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554»ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554

สวนที่ 2
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 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยจดัทาํโครงการบรูณาการ

ทีต่อบสนองตอผลผลติและตัวชีว้ดั ตามคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ Bureau Scorecard โดยมีผลการดาํเนิน

งานตาม 6 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้

 ยทุธศาสตรที ่1 การพัฒนา และรวมมือกับเครือขายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมท้ัง
สนบัสนนุพืน้ทีใ่นการดําเนนิงานเฝาระวังปองกนัและควบคุมโรคและภัยสขุภาพอยางมปีระสิทธภิาพ 
และยั่งยืน 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ และสรางความเขมแข็งเครือขายระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อ
การพัฒนาอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 2554

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ในฐานะผูสนับสนุน สงเสริมแกภาคีเครือขายในทุก

ดานไดทบทวนนโยบาย วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของพื้นที่ เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ

จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพและสรางความเขมแขง็ของเครอืขายระดบัเขตจงัหวดัและอาํเภอ โดยใชกระบวนการ

พัฒนาที่เนนสรางการมีสวนรวม กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) กระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน โดยมี

กรอบแนวคิดการพัฒนาทีเ่นนการมีสวนรวมอยางแทจรงิของทุกภาคสวน เพือ่ปรบักรอบความคิดของเจาหนาท่ี

สาธารณสขุจากผูทีล่งมอืทาํเองทกุเรือ่งมาเปนเพยีงผูจดุประกาย สนบัสนนุ สงเสรมิและเปดโอกาสใหทกุภาค

สวนมีสวนรวมอยางแทจริง มกีารวิเคราะหปญหาโดยใชขอมลูทีร่อบดานในทุกมติแิบบมีสวนรวม โดยวิเคราะห

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปญหา วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ วิเคราะห GAP วางแผนแกปญหาท่ีราก

สอดคลองกับปญหาของพ้ืนที่และสอดคลองกับบริบทภาคี จนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมารวมเปน

เจาภาพ รวมระดมทนุโดยใชกองทนุทีม่อียูในพืน้ทีอ่ยางมปีระสทิธภิาพ รวมสนบัสนนุงบประมาณในการแกไข

ปญหา เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินตอไดอยางมีประสิทธิภาพแมสาธารณสุขจะถอยออกมา โดยมีเปาหมาย

เดียวกันคือทุกอําเภอ เปนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีตอไป

สถานการณการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคสถานการณการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
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ผลการดําเนินงาน

 ในป 2554 กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดดําเนินการ

พัฒนาตามแผน พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งของเครือขายระดับเขตจังหวัดและอําเภอ โดยมี

กรอบแนวคิดการพัฒนาทีเ่นนการมีสวนรวมอยางแทจรงิของทุกภาคสวน เพือ่ปรบักรอบความคิดของเจาหนาท่ี

สาธารณสขุจากผูทีล่งมอืทาํเองทกุเรือ่งมาเปนเพยีงผูจดุประกาย สนบัสนนุ สงเสรมิและเปดโอกาสใหทกุภาค

สวนมีสวนรวมอยางแทจริง มกีารวิเคราะหปญหาโดยใชขอมลูทีร่อบดานในทุกมติแิบบมีสวนรวม โดยวิเคราะห

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปญหา วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ วิเคราะห GAP วางแผนแกปญหาที่ราก

สอดคลองกับปญหาของพ้ืนที่และสอดคลองกับบริบทภาคี จนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมารวมเปน

เจาภาพรวมรับผิดชอบ รวมระดมทุนโดยใชกองทุนที่มีอยูในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ รวมสนับสนุน

งบประมาณในการแกไขปญหา เพือ่ใหชมุชนสามารถดาํเนนิตอไดอยางมปีระสทิธภิาพ แมสาธารณสขุจะถอย

ออกมา โดยมีเปาหมายเดียวกันคือทุกอําเภอ เปนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมี

สุขภาวะที่ดี โดยมีกระบวนการสําคัญดังนี้

 1. การชี้แจง ถายทอด นโยบาย แนวทางการดําเนินงานและเกณฑการประเมินใหพื้นที่ทราบ และ

ประชาสัมพันธสรางกระแสจูงใจใหเครือขายทุกระดับเห็นความสําคัญ 

 2. จัดกระบวนการพัฒนาเพื่อเปล่ียนกรอบความคิดภาคีเครือขายระดับเขต จังหวัด อําเภอ

ในการ “ทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง” 

 3. สนับสนุนใหจังหวัดประเมินตนเองตามแบบประเมินองคประกอบของระบบบริหารจัดการฯและ

วิเคราะหผลการประเมินตนเองเพ่ือทราบสวนขาดวางแผนใหจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการฯบรรลุตาม

เกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 4. สนบัสนุนใหอาํเภอประเมิน Self Assessment และรวมกับจงัหวัดในการวิเคราะหผลการประเมิน 

เพื่อทราบสวนขาดพรอมใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

 5. จัดอบรมครู ก. SRRT ระดับจังหวัด อําเภอในพ้ืนที่เขต 14 ใหเปนวิทยากรถายทอดความรูแกทีม 

SRRT ระดับตําบล 

 6. สนับสนุนดานวิชาการ นิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน 

ในระดบัจังหวดั อาํเภอเพือ่ทราบ GAP พรอมใหขอเสนอแนะและปรบักิจกรรมตาม GAP เพือ่ตอบสนองความ

ตองการของภาคีเครือขาย 

 7. วิเคราะห สังเคราะหสวนขาด ปญหา ความตองการของพ้ืนท่ี สรุปบทเรียนจากทุกกิจกรรมและทุกเวที

นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนพัฒนาสนับสนุนวิชาการแกภาคีเครือขาย

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

 1. นโยบายอาํเภอควบคมุโรคเขมแขง็แบบยัง่ยนืเปนนโยบายระดับกระทรวง มกีารประสานนโยบาย 

ชี้แจง ประชาสัมพันธ สรางกระแสในภาพรวมทุกระดับ สงผลใหผูบริหารและภาคีเครือขาย เห็นความสําคัญ

และใหความรวมมอืเปนอยางด ีเชน อาํเภอภเูขยีวมกีารทาํ MOU ระดบัอาํเภอโดยมอีธบิดกีรมควบคมุโรคและ

ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปรวมเปนสักขีพยานในเดือนมีนาคม 2554
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 2. ผูตรวจราชการสาธารณสขุเขต 14 ใหความสําคญัและกาํหนดใหม ีคณะกรรมการพฒันาเครอืขาย

อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืนเขต 14 (Node อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง)จัดทําแผนยุทธศาสตรป 

2554-57และมีวิสัยทัศน “เปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนไปสูอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง

แบบย่ังยืนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเขตนครชัยบุรินทรภายในป 2557” และมีการประชุมติดตาม

ความกาวหนารวมกันทุก 2 เดือนเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงกระบวนงานสูความสําเร็จรวมกัน

 3. มีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจนในทุกระดับและมีความรู ความเขาใจนโยบาย คุณลักษณะอําเภอ

เขมแขง็แบบย่ังยืน ตลอดทัง้มีกระบวนการพฒันาฯในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่มรีะบบพ่ีเล้ียงใหคาํแนะนาํ 

ปรึกษาเปนระยะอยางตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานหลังการปรับโครงสราง

 1. บทบาท/ภารกิจของกลุมงานใน สคร.5 ทั้ง 8 กลุมขาดความชัดเจน บางงานไมสามารถระบุไดวา

เปนบทบาทของกลุมใด ทําใหไมเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหวางกลุม ตางคนตางทํา 

 2. ขาดโครงสรางและแผนพัฒนารองรับการทํางานเปนรายโรคเพื่อตอบสนองตอสํานักฯ ใน

กรมฯ จังหวัด เครือขายในพื้นที่ กลุมเปาหมาย และสํานักตรวจราชการ ซึ่งตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่

สามารถมองเชื่อมโยงในภาพรวม และเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

สรุปบทเรียนจากการดําเนินงานในปที่ผานมา
 1. Core-team ยงัไมหลากหลาย ระดบัจังหวดัสวนใหญคอืงานควบคมุโรค ระดบัอําเภอสวนใหญคอื

สาธารณสุข มีการสื่อสารระหวางกันนอย การมีสวนรวมกับภาคประชาสังคมยังนอย

 2. ขอมลูทีใ่ชวางแผน ยงักระจายอยูตามสวนตางๆ (สวนใหญเนนขอมลูจากระบบเฝาระวงัเปนหลัก) 

ขาดการวิเคราะหเชือ่มโยง เพือ่นาํไปสูการจดัทาํแผนแกไขปญหาท่ีมคีณุภาพ และการคืนขอมลูสูชมุชนยงันอย 

ขาดหลักคิดในการนําขอมูลไปใชประโยชน 

 3. การระดมทุนในพื้นที่ ยังตองการการพัฒนาการใชทุนอยางมีคุณภาพ

 4. ภาคีเครือขายตองการการสนับสนุนองคความรูเรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ

 5. ความตอเนื่องของนโยบาย ที่จะเกิดผลดีตอระบบการปองกันควบคุมโรคท่ีจะสงเสริมใหทุกตําบล

เขมแข็ง พึ่งตนเองได เพ่ือการมีสุขภาพดีของประชาชน อยางยั่งยืน

สิ่งที่เครือขายจังหวัด อําเภอ ตองการการพัฒนาจาก สคร.

  เครอืขายตองการหลกัสตูรการพฒันา Core team ระดบัจงัหวดั/อาํเภอ ดานวทิยากรกระบวนการ/ ทกัษะ

การสรางแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/ การวิเคราะหสถานการณ/การจัดทําแผนบูรณาการ การพัฒนา

แกนนําระดับอําเภอใหเปนนักจัดการกลยุทธ การคนหาทีมนํารองที่ดี (Core team ระดับจังหวัด/อําเภอ) เพื่อ

พฒันาเปนพีเ่ลีย้งใหพืน้ทีอ่ืน่ การขยายพืน้ทีอ่าํเภอเปาหมาย และเพิม่ภาคอีืน่ ๆ  เชน อปท. แกนนาํ/ภาคประชาชน

เขารวมดวย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและองคความรูเรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ การ Coach-

ing ตองการใหลงถึงตําบล หมูบานดวยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุมงานตางๆ ของ สคร.5
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ในการลงพ้ืนที่ และสื่อสนับสนุนการทํางานของพ้ืนที่ เชน คูมือการสื่อสารสําหรับ Core team คูมือพัฒนา

เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง 

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและแผนงาน โครงการสําคัญป 2555

 1. จากการดําเนินงานท่ีผานมาพบวานโยบาย“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน” เปนนโยบาย

ที่ดี เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของภาคีเครือขายในระดับตําบล ใน

อันที่จะเกิดผลดีตอระบบการปองกันควบคุมโรคที่จะสงเสริมใหทุกตําบลเขมแข็ง พึ่งตนเองได ซึ่งเปนกลไกที่

สําคัญสนับสนุนใหเกิดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีอยางย่ังยืน ควร

มีความตอเนื่องของนโยบาย เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน

 2. จากการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานในปที่ผานมาพบวา Core-team ยังไมหลากหลาย ระดับ

จังหวัดสวนใหญคืองานควบคุมโรค ระดับอําเภอสวนใหญคือสาธารณสุข การสื่อสาร และ การมีสวนรวมกับ

ภาคประชาสังคมยังนอย ขอมูลที่ใชวางแผน ยังกระจายอยูตามสวนตางๆ (สวนใหญเนนขอมูลจากระบบเฝา

ระวังเปนหลัก) ขาดการวิเคราะหเชือ่มโยง เพือ่นําไปสูการจัดทําแผนแกไขปญหาท่ีมคีณุภาพ และการคืนขอมลู

สูชุมชนยังนอย ขาดหลักคิดในการนําขอมูลไปใชประโยชน ในปตอไปควรเนนการสรางการมีสวนรวมกับภาค

ประชาสงัคมและควรม ีDATA Center ในทกุระดบั ทีม่กีารวเิคราะหเชือ่มโยง นาํขอมลูไปใชประโยชน และการ

คืนขอมูลสูชุมชนเพ่ิมขึ้นเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนแกไขปญหาที่มีคุณภาพ
 3. จากการดาํเนนิใน 1 ปทีผ่านมา ของสํานกังานปองกนัควบคมุโรคท่ี 5 นครราชสมีา พบวาการดาํเนินงาน

ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังในระดับเขต จงัหวัด และอําเภอไดรบัการพัฒนาดานการจัดการเชิงระบบเพ่ือการสนับสนุน

การดําเนินงาน เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนไดเรียนรู เกิดความเขาใจ และฝกทักษะในการ

จัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานเครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ปรับกระบวน

ความคดิของเจาหนาทีส่าธารณสขุ จากผูทีล่งมอืทาํเองทกุเรือ่งโดยขาดการมสีวนรวมของทกุภาคสวน มาเปน

เพียงผูจุดประกาย ใหการสนับสนุน สงเสริม การแกปญหาทุกอยาง เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง

แทจริง ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมวิเคราะหปญหารวมกันจนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมา

รวมเปนเจาภาพ รวมสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเปนการแกไขปญหาท่ี

ยัง่ยนื รวมประเมินผลและรวมรบัผลประโยชนรวมกัน แมสาธารณสุขจะถอยออกมา ชมุชนก็สามารถดําเนินตอ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแกไข

ปญหารวมกันนัน้พบวาในแตละพืน้ทีม่ตีนทนุและการพฒันาตอยอดแนวคดิ รวมถงึการปฏบิตัใินการขบัเคลือ่นงาน

ตามนโยบายอาํเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยนืทีม่คีวามหลากหลาย มกีระบวนการทํางานทีด่เีดน ในแตละดาน

ตามองคประกอบอาํเภอเขมแขง็เกดิขึน้ในหลายพืน้ที ่ทางกลุมมขีอคดิเห็นวา หากแกนนาํของภาคเีครอืขายเหลานี้

ไดมเีวททีีม่โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูแนวคดิ องคความรู และแลกเปลีย่นประสบการณระหวางกนั ในแตละแหงทีก่าํลงั

มีกิจกรรมดําเนินงานกันอยางเต็มที่อยูนี้ จะชวยใหเครือขายไดเปดมุมมองการทํางานใหมๆ รวมท้ัง ไดรวมวิเคราะห

เพือ่ประยุกตใหไดแนวทางการขับเคล่ือนงานท่ีเหมาะสม สงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวตอบสนองตอ

ปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืนตอไป

 4. จากการประเมินตนเองตาม 5 คุณลักษณะฯ ของภาคีเครือขาย ยังพบปญหาในการจัดตั้ง

คณะกรรมการ ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ยังไมหลากหลาย ควรมีการเชิญคณะกรรมการสุขภาพ
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ระดบัอาํเภอประกอบดวยตวัแทนจากทกุภาคสวน ทัง้ตามบทบาทและทีม่จีติอาสา เขามารวมรบัรูนโยบายอาํเภอ

เขมแขง็ และชีแ้จงบทบาท ขอความรวมมอืเขามามีสวนรวมในการจัดเปนคณะกรรมการสุขภาพระดับอาํเภอ

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการฯ จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการฯ และควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการฯ 

มีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมประเมินผลและรวม

รับผลประโยชนรวมกัน คณะกรรมการฯ ควรมีสวนรวมวิเคราะหสถานการณปญหาโรคและภัยสุขภาพ ดวย

ขอมูลที่รอบดาน แกไขที่รากของปญหาเพื่อการแกไขปญหาที่ยั่งยืน กําหนดแนวทางแกไขรวมกัน โดยมี

เปาหมายเดยีวกนั เพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน รวมทัง้มอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนนิงานท่ีชดัเจน ใหดาํเนนิการ

ตางๆ และควรกําหนดใหมกีารรายงานผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในท่ีประชุมและให มกีารเสนอ

รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการอยางนอย 4 ครั้ง เพื่อใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติการ

ประชุมคณะกรรมการเปนระยะ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรครวมกัน วางแผนแกไขปญหารวมกัน บูรณาการ

งบประมาณในการแกไขปญหารวมกนัอยางมปีระสทิธภิาพและบนัทกึรายงานการประชมุทกุครัง้และเกบ็เปน

หลักฐาน 

 ดงัน้ัน จากผลการสรุปบทเรียนการดําเนินงานในป 2554 และขอมลูจากการช้ีแจงนโยบาย จดุเนนการ

ควบคุมโรคและภยัสุขภาพตามเปาหมาย 6 ยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค นําไปสูการจัดทําแผนในป 55 

ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รวมทั้งจะนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการจัดทําแผนของ Node 

อําเภอเขมแข็งฯ เขต 14 ป 55 ดวย) โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

 1) พฒันา 1อาํเภอดเีดนของจงัหวดัทกุจงัหวดั (4อาํเภอ) ใหเปนศนูยเรียนรูอาํเภอควบคมุโรคเขมแข็ง

แบบย่ังยืน ที่เนนหนัก “ขอมูลเขมแข็ง แผนงานเขมขน” เนื่องจากพบวายังมี GAP เรื่องขอมูลและแผน 

 2) ชี้แจงยุทธศาสตรโรคและจุดเนนหนักของกรมในเวทีประสานเชิงวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู

จาก 17 อาํเภอทีพ่ฒันาดานการจดัการเชงิระบบเพือ่การดาํเนนิงานอาํเภอควบคมุโรคเขมแขง็ฯป 54 ซึง่จะจดั

ในเดือนพฤศจิกายนกอนการทําแผนของอําเภอ จังหวัด ในการจัดทําแผนรองรับ 

 3) พฒันา 18 อาํเภอฯ อยางเขมขนตอเน่ืองจากป 54 ในคณุลักษณะ 5 ดานเชงิคุณภาพ เพือ่เปนศนูย

เรียนรูในปตอๆไป 

 4) สรางและพัฒนาแกนนําหลักของจังหวัดและอําเภอ

 5) พฒันาแกนนาํหลกัของสาํนักงานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา เพือ่บรูณาการแผนงานโครงการ

ใหสอดคลองและมีเปาหมายเดียวกันเพื่อสนับสนุน นโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน

 โดยมีมาตรการสําคัญคือ การนํายุทธศาสตร Node อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งฯ เขต14 ป 2554-57 

ในการขับเคลื่อน การควบคุมกํากับโดยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต14 และประธานNodeฯ การ

นิเทศติดตามกรณีปกติของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตัวชี้วัดที่ผานมาเปนตัวชี้วัดรายโรค เนน

การแกปญหาการลดโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

นครราชสีมา ในป 2555 
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 2. โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการระบบเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 จากยุทธศาสตร กรมควบคุมโรค กําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน

การ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยใหครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะดาน

เทคนิค และสมรรถนะตามยุทธศาสตร สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการ

สนบัสนนุวชิาการเพ่ือพฒันาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค และภยัสขุภาพ 

ป 2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด

 ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ไดดําเนินการ

ผานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งผูอํานวยการ สคร.5 เปนที่ปรึกษา หัวหนากลุมพัฒนาองคกร เปน

ประธาน กรรมการประกอบดวย หัวหนากลุมทุกกลุม และผูรับผิดชอบงาน HRD/งานการเจาหนาที่เปนทีม

เลขาฯ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทําใหการวางแผนพัฒนาบุคลากรและการถายทอด

ขอมูลขาวสารที่สําคัญ ผานหัวหนากลุมสงตอไปยังบุคลากรทําไดคอนขางครอบคลุม สําหรับการจัดทําแผน

พัฒนาบุคลากร ใชขอมูลจาก Gap ของการประเมินสมรรถนะ และผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของ

บุคลากรตามยุทธศาสตร ทําใหการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางดานเทคนิค และ

สมรรถนะตามยุทธศาสตร 

 

สรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 จากการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 พบวา ไดรับการ

สนับสนุนจากผูบริหารในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และความรวมมือในการดําเนินงานจาก

คณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรบุคคล ทาํใหบคุลากรไดรบัการพัฒนาครอบคลุมทัง้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ดานเทคนิค และสมรรถนะตามยุทธศาสตร และจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากร พบวา บุคลากรกลุม

เปาหมายที่สํารวจทั้งหมด 150 คน มีขีดสมรรถนะดานเทคนิคผานเกณฑที่หนวยงานกําหนด (3 สมรรถนะ/คน) 

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 44 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย (เปาหมายรอยละ 80) อาจเปนไปไดวาเกิดจากหลาย

ปจจัย เชน หลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางของกรมควบคุมโรค บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนกลุมงาน ทําใหตอง

ศกึษางานใหม และบุคลากรสวนใหญตองลงดําเนนิการอาํเภอเขมแข็งอยางเขมขน รวมท้ังแผนกลยุทธใน HR3 

ไมสามารถตอบสนองโครงสรางใหมได ดังน้ันจึงเปนขอมูลใหงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองนําไปทบทวน 

HR3 เพื่อวางแผนดําเนินการในปตอๆไป

ขอเสนอแนะ 
 สคร. 5 ควรมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธพฒันาบคุลากรใหสอดคลองกบัการปรับโครงสราง และ

ควรกําหนดทิศทางหลักสูตรใหสอดคลองกับ Competency Gap เปนลําดับตนๆ โดยใชหลายวิธีรวมกัน อาจ

จะเปนทั้งการสงไปฝกอบรม, การสอนงาน, การอบรมในขณะปฏบิัติงาน (On the job training) เปนตน และ
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สวนกลางกาํหนดแนวทางการพฒันาบคุลากรใหมสีมรรถนะตามเกณฑทีก่รมกําหนดเปนไปในทิศทางเดยีวกนั

ทั้งกรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเปนศูนยกลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ขอมูลอางอิง และมาตรฐาน

วชิาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพของชาติ ทีไ่ดมาตรฐานสากล และเปนทีย่อมรับ

 1. โครงการพัฒนางานวิจยัของสํานกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมาป 2554

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 โครงการพัฒนางานวิจัยของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานวิจัยของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาใหไดมาตรฐาน

สากล เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได ประกอบดวยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการขึ้นและการผลักดัน

ผลงานวิชาการไปใชประโยชนในพืน้ที ่ภายใตองคประกอบของมาตรฐานสําหรบัผลติภณัฑ ซึง่ภายในโครงการ

ประกอบดวย 16 กิจกรรม ที่จะสงผลใหตอบตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคจํานวน 4 ตัว กิจกรรมท้ังหมดดําเนิน

การตามแผน มเีพยีงโครงรางวิจยัทีส่ามารถจัดทาํไดตามเปาหมาย แตกระบวนการของการทําใหไดมาตรฐาน

สากลคือ การรับรองโครงรางจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ กรมควบคุมโรค อยูในระหวางดําเนิน

การ การพฒันายกระดบัมาตรฐานของวารสาร ไดเชญิผูเชีย่วชาญเปนกองบรรณาธกิารอยางหลากหลาย และ

เขาสูระบบการเผยแพรทาง web page ของกระทรวงสาธารณสุข การประสานงานท่ีดีและการติดตามการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ไดแก ความลาชาและไมชัดเจนใน

รายละเอียดของตัวชี้วัด และการมีสวนรวมของกลุมตางๆ มีนอยและไมตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีนโยบาย one group one product ใหทุกกลุมในหนวยงานมีสวนรวมในการผลิตหรือพัฒนา

ผลิตภัณฑทางวิชาการ และมีระบบสรางแรงจูงใจแกผูผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการ

 2. โครงการพัฒนาศูนยกลางองคความรูที่เปนปญหาในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 2554 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 โครงการพัฒนาศูนยกลางองคความรูทีเ่ปนปญหาในพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขต 14 ป 2554 ไดรบังบประมาณ

จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการและบรรลุ

วตัถุประสงคทีว่างไว ศนูยเรยีนรูโรคเรือ้นครบวงจรไดมกีารประชมุกาํหนดมาตรฐานศนูยเรยีนรูฯ พฒันาเกณฑ

ชี้วัด และพัฒนาสมรรถนะผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อน ซึ่งปนี้เปนปแรกที่มีการพัฒนาศูนยเรียนรูดังกลาว ทําให

การประเมินสามารถประเมินไดเพยีงบางประเด็น แตมกีารวางแผนการช้ีแจงเกณฑการประเมินและจะดําเนนิ

การประเมินมาตรฐานในปงบประมาณ 2555 ปจจัยที่ชวยใหการดําเนินงานครั้งนี้สามารถบรรลุเปาหมายใน
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มิติของผลผลิตคือ ความเขาใจในยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคและยุทธศาสตรของการควบคุมกําจัดโรค

เรื้อน การดําเนินการประสานงานแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การเปนพี่เลี้ยงที่ดีในการสอนแนะ 

 คลินิกเลิกบุหร่ีมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีตั้งไว เนื่องจากคลินิกเปนสถานท่ีที่

เดนิทางสะดวก มคีวามเปนสดัสวนไมตองรอนาน และมกีารประชาสัมพนัธเชงิรุก ผูรบัผดิชอบงานมีการติดตาม

ผูรับบริการอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

 ปญหาอุปสรรค จากการท่ีกรมควบคุมโรคมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศน พันธกิจ ทําใหตัวช้ีวัดในการ

ควบคุมโรคหายไป ดังนั้นกรมควบคุมโรค สํานักวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรค จึงควรหาวิธีการที่จะ

แกไขปญหาดังกลาว

 3. โครงการพฒันาประสทิธภิาพระบบขาวกรองโรค และภัยสขุภาพ ป 2554 สาํนกังานปองกนั

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
 โครงการ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรมยอย ไดแก การจัดทําขาวกรองโรคและภัยสุขภาพท่ีมีการดําเนินการได

มาตรฐาน เผยแพรผานเว็บไซต และกิจกรรมจัดทํารายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณ

โรค พ.ศ.2554 ผลการดาํเนนิงาน มกีารจดัทาํขาวกรองเตอืนภยัรวมทัง้ส้ิน 10 เรือ่ง รายงานโรคเรงดวนประจํา

สัปดาห 36 ฉบับ รายงานการเฝาระวังอาการคลายไขหวัดใหญ 20 ฉบับ และจัดทําหนังสือสถานการณโรคที่

เฝาระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ.2553 และพยากรณโรค 2554 จํานวน 24 

เรื่อง เผยแพรแกหนวยงานที่เก่ียวของ

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
 1. ควรมกีารพฒันาศนูยขาวกรองเตอืนภยัทางดานวชิาการดานการบรหิารจดัการขอมลู การวเิคราะห

สถานการณและการพยากรณโรคอยางตอเน่ือง เพื่อการเตือนภัยใหทันเหตุการณ

 2. ควรมีประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขาวกรองเตือนภัย

 3. ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social network) ในการบริหารเครือขายและการจัดการขาวกรอง

เตือนภัย

ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ

 1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมลูเพ่ือจดัทําขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุมโรค เชน

การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน 

 2. เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนยขาวกรองเตือนภัยในระดับจังหวัด และใหมีการเชื่อมตอ

ขอมูลในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการได
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 4. โครงการพฒันารปูแบบการปองกนัแกไขปญหาการสบูบหุรีใ่นชมุชนหนองบวั อ.บานแทน 

จ.ชัยภูมิ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 โครงการ พัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบานหนองบัว อําเภอบานแทน 

จ.ชยัภูม ิมผีลการดาํเนนิงานเปนไปตามแผนในมติขิองเวลา สามารถดําเนินการไดตามแผนทีว่างไว ผลผลติได

ตามเปาหมายในแตละชวงของการดาํเนนิงาน การเบกิจายงบประมาณเปนไปตามแผน ในระหวางดาํเนนิการ

มกีารปรบัแผนลดกจิกรรมการประชาคมชมุชนลงเหลอื 1 ครัง้ เพือ่เพิม่การจดัอบรมใหความรูและฝกทกัษะการ

วจิยัใหกบันกัวจิยัชุมชนใหมศีกัยภาพในการวางแผนปองกนัแกไขปญหาบหุรีใ่นชมุชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ปจจัยที่ชวยใหการทํางานคร้ังนี้สามารถบรรลุเปาหมายในมิติของผลผลิตคือการไดเขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยที่สํานัก KM จัดขึ้น ทําใหไดเรียนรูและเรียนลัดจากอาจารยและผูรวมโครงการ 

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและการแกไข
 เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานภายในองคกร ทีมวิจัยแยกยายกันไปอยูคนละกลุมทําใหการ

ประสานการทาํงานรวมกนัลาํบาก เวลาวางทีจ่ะลงพืน้ทีร่วมกนัทาํงานไมตรงกนั บทบาทหนาทีห่ลกัของแตละ

คนเปลี่ยนไปตองมุงทํางานเพ่ือตอบโจทยงานหลักกอน และการปรับคาเบี้ยเลี้ยงเพิ่มหลังจากวางแผนการใช

จายงบแลว ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน ทีมวิจัยจึงใชการตดิตอสื่อสารกันทางโทรศัพท และ email โดย

แจงแผนการทํางานลวงหนาดวยหนังสือใหผูบังคับบัญชาของผูรวมทีมทราบและพยายามไมเปลี่ยนแปลง

แผนงานโดยไมจําเปน หากผูรวมทีมจาก สคร.ไมสามารถรวมลงพื้นที่ดําเนินการไดก็ประสานเจาหนาที่ใน

กลุมพัฒนาวิชาการ จากทีมวิจัย รพ. หรือประสานทีมวิจัยชุมชนชวยหาผูมีความรูความสามารถในพื้นท่ีรวม

ดาํเนนิการเพิม่ สาํหรบัคาเบีย้เลีย้งทีป่รับเพิม่กเ็กลีย่จากสวนทีเ่หลอืในแตละกจิกรรมเพิม่ให และในชวงเดอืน

พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเปนชวงเปล่ียนผานทางการเมืองท้ังในระดับทองถ่ินและประเทศสงผลใหตอง

เล่ือนการประชุมติดตามความกาวหนาครัง้ที ่2 และ 3 ตองเล่ือนกาํหนดออกไป แตสามารถดําเนนิการไดตาม

เปาหมาย 

ขอเสนอแนะ

 หากจะทําใหการดําเนินงานสําเรจ็ตามเปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพควรสนับสนนุใหนกัวจิยัไดรบัการ

ฝกฝนทกัษะในการทาํวจิยัอยางสมํา่เสมอ มทีมีทีป่รกึษาใหกบันกัวจิยั ลดภาระงานประจาํใหนอยลง และชวย

อํานวยความสะดวกในเร่ืองของงานธุรการเอกสารการเบิกจาย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและไดผล เพื่อปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ

 1. โครงการพัฒนาการส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการปองกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 กลุมส่ือสารความเส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาการส่ือสาร

ความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ผาน

เกณฑที่กําหนด 4 ตัวชี้วัด ไมผาน 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนกลุม

เปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตามเกณฑทีก่าํหนดของหนวยงาน ซึง่เกณฑทีก่าํหนด ประชาชนจะตอง

มพีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมในระดบัดี (รอยละ70) แตจากการสาํรวจพบวาประชาชนกลุมเปาหมายมพีฤตกิรรมที่

เหมาะสมในระดบัปานกลาง แตการดาํเนนิงานสามารถทาํไดครบทัง้ 5 ขัน้ตอน ดงันัน้ ในป 2555 จงึมแีผนใน

การพัฒนากลไกการส่ือสารสาธารณะใหมีความครอบคลุม ครบถวนถูกตองมากข้ึน รวมท้ังมีเปาหมายพื้นท่ี

นํารองในการดําเนินงาน 4 อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ในการเปนตนแบบของการพัฒนาระบบเช่ือมโยง

เครือขายการส่ือสารความเส่ียงเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ขอเสนอแนะ
 1. ควรจะมีการประสานงานจากสวนกลางท่ีชัดเจนมากข้ึน

 2. ควรจะมีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดใน Template ใหเขาใจถูกตองตรงกัน เนื่องจากความถ่ีใน

ควบคุมกํากับมาก และซํ้าซอน

 3. เกณฑตัวชี้วัดในเร่ืองของพฤติกรรม มีการกําหนดเกณฑสูงมากเกินไป อาจสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงาน ดังนั้น ขอเสนอแนะวานาจะมีการประชุมทบทวน คิดเกณฑเรื่องพฤติกรรมใหมในป 2555 โดยนํา 

Data Base Line ดานพฤติกรรมมารวมพิจารณาดวย เนื่องจากความเปนไปไดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ไมใชเรื่องงาย แตมีทางเปนไปได แตตองใชเวลา และใชเทคนิคหลากหลายวิธี ซึ่งเปนเรื่องซับซอน และหลาย

หนวยงานตองรวมมือกัน ไมใชหนวยงานเพียงหนวยงานเดียวที่ทําสําเร็จ

 4. มีตัวชี้วัดมากเกินไป นาจะปรับลดลง โดยอาจจะจัดกลุมตัวชี้วัดใหม 

 5. บคุลากรทีป่ฏบิตังิานทีก่ลุมสือ่สารความเสีย่งฯ จาํเปนจะตองไดรบัการพฒันาอยางตอเนือ่งในเรือ่ง

ของการสื่อสารประชาสัมพันธ ซึ่งสํานักเผยแพรและประชาสัมพันธ นาจะจัดโปรแกรมการอบรมสนับสนุนให

กับทุก สคร.

 6. การสรางสายสัมพนัธกบัสือ่มวลชน เปนส่ิงทีต่องดาํเนนิการอยางสม่ําเสมอ สวนกลางนาจะจัดเวที

ใหสื่อมาพบปะกันตอเนื่องทุกป โดยเชิญ สคร.ไปรวมดวย อาจจะจัดเปนระดับภาค

 7. การทํา Media เพ่ือใหขอมูลขาวสาร นาจะพิจารณาชองทางท่ีประชาชนเขาถึงและรับรูมากที่สุด 

เปนอันดับแรก เพราะจากการสํารวจพบวาสื่อโทรทัศนประชาชนเขาถึงมากที่สุด
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเตรียมความพรอม และดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

สถานการณฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อยางรวดเร็ว ตามความตองการของพื้นที่ และไดมาตรฐานสากล

 1. โครงการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉนิดานโรค และภัยสขุภาพท่ีไดมาตรฐาน

สากล ป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 กระบวนการทํางานของการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินที่สําคัญที่ทําใหผลการดําเนิน

งานบรรลุเปาหมาย คือ

 1.  การทํางานที่เปนทีม ในรูปแบบคณะกรรมการ มีผูรวมปฏิบัติงานที่มีความชํานาญการในเรื่องท่ี

ปฏิบัติจากกลุมงานตาง ๆ โดย

  - กลุมระบาดวิทยาขาวกรอง ดูแลรับผิดชอบ ขาวสาร ขอมูลและรายงาน

  - กลุมปฏิบตักิารควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉิน กลุมพฒันาวิชาการ ดแูลดานการปฏิบตักิาร

เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค การเตรียมแผนงานโครงการ วัสดุอุปกรณ

  - กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและส่ือสารความเส่ียง ดูแลเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ

  - กลุมบริหาร ดูแลการเงินและงบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ

 2. ระบบบัญชาการเหตุการณฉกุเฉิน ทีม่ผีูอาํนวยการสํานักงานเปนผูบญัชาการ สัง่การใน war room

 3. การเตรียมพรอมดานวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ ตอการดําเนินงาน

 4. การบูรณาการการดําเนินงานตัวชี้วัดเขากับกิจกรรมในแผนงานโครงการ

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
 1. โครงสรางการบรหิารงานของหนวยงาน สนบัสนนุและเอือ้ตอการปฏบิตังิาน โดยมกีลุมทีร่บัผิดชอบ

โดยตรงในระดับ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา คือ กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ตั้งในสํานักงานและกลุมปฏิบัติการฯ ที่อยูประจําในแตละจังหวัด คือศูนย

ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ;ศตม. ในระดับจังหวัดมีกลุมงานยุทธศาสตรรับผิดชอบ

 2. มียุทธศาสตรและเปาหมายรายปชัดเจนในการดําเนินงานในระดับกรมและสํานักงาน

 3. ในระดับเขตตรวจราชการ ไดกําหนดการดําเนินงานดานตอบโตภาวะฉุกเฉินเปน 1 กิจกรรมหลัก

ของ NODE (การดาํเนนิงานเรือ่งเดยีวกนัของทัง้เขต โดยมสีาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเปนแกนในการดาํเนนิ

งาน) อําเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง

 4. การตอบโตภาวะฉุกเฉินเปน 1ตัวชี้วัดในการนิเทศและตรวจราชการระดับกระทรวง

 5. ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นชอบในหลักการ

ปญหาอุปสรรค ตอการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
 1. เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณฉุกเฉิน ใชไมไดผล จาก การตอบโตภาวะฉุกเฉิน

เปนกจิกรรมหลากหลายหนวยงานทีต่องการการบญัชาการทีช่ดัเจน ซึง่ทกุหนวยตองอยูภายใตระบบบัญชาการ
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เดียว มีผูบัญชาการคนเดียว

  ขอเสนอแนะ ตองประสาน ดาํเนินการกจิกรรมดานการเตรยีมพรอมและตอบโตฯกบัปองกนับรรเทา

สาธารณภัยซ่ึงเปนเจาของภารกิจ

 2. การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภัย

โรคระบาด ตองการขอมูลจากหนวยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วของมาก เชน ขอมลูโรงงานอตุสาหกรรม พืน้ทีท่าํการเกษตรที่

มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลสารเคมีตางที่และใชในพื้นที่

  ขอเสนอแนะ ตองดําเนินการเปนโครงการรวม กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปนเรื่องๆ หรือภัย ไป 

 3. การพัฒนาความรู ดานการเตรียมพรอม ตอบโต ฯ ในหนวยงาน ยังไมครอบคลุม 

  ขอเสนอแนะ วางแผนพัฒนา คนเปนดานๆ และ ทํางานแบบคูหู 1 งาน มีผูรับผิดชอบ 2 คน 

 4. ระบบขอมูลสารสนเทศไมเพียงพอ ตอการดําเนินงาน

   ขอเสนอแนะ สวนกลางเปนผูพฒันาความเชือ่มโยงขอมลูทกุระดบัในกรม และ หนวยงานท่ีเกีย่วของ

นอกกรมควบคุมโรค

ความตองการการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
 1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ระดับประเทศ เชือ่มโยงขอมลู 

ระดับประเทศ ภูมิภาค 

 2. การพัฒนาบุคลากร ดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการใชระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน

 3. การจัดทาํมาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีเปนสากล ในระบบงานท่ีสาํคญั หรอืระบบงานท่ีเปนกระบวน

การสรางคุณคา

ยุทธศาสตรที่ 5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
 1. โครงการพฒันาศักยภาพและกลไกการพยากรณโรค ในพ้ืนทีส่าธารณสขุเขต 14 สาํนกังาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
 โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2554 มีการ

ดาํเนนิงาน 1 เรือ่งไดแก การพยากรณโรคเลปโตสไปโรซสี ซึง่ผลจากการวเิคราะหสถานการณโรคและวเิคราะห

ความสัมพันธของปจจัยดานตาง ๆ ตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 14 

พบวา โรคเลปโตสไปโรซสี มแีนวโนมเพิม่ขึน้และจะยงัคงเปนโรคทีม่คีวามสาํคญัในลาํดบัตน ๆ  ของเขตตรวจ

ราชการสาธารณสุขที่ 14 เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของประชาชนในการดําเนินชีวิต

และประกอบอาชีพ ไดแก การไมสวมรองเทาขณะ ทาํนา ทาํสวน การมีแผลท่ีเทา ขา มอื หรือลาํตวั แลวลงน้ํา

หาปลาตามแหลงนํ้าธรรมชาติ การจับหนู ชําแหละหนูโดยไมใชถุงมือ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเปนโรค

เลปโตสไปโรซีส ในขณะท่ีปจจัยดานอื่น ๆ เชน ดานปริมาณน้ําฝน ปริมาณปศุสัตว ถึงแมวาจะไมสามารถ
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อธิบายความสัมพันธทางตรงได แตพบวามีความสัมพันธเชิงผกผันบางเล็กนอย แมจะไมมีนัยสําคัญทาง

สถติแิตภาพแสดงความสาํคญับงชีว้า เมือ่ปริมาณนํา้ฝนและปรมิาณปศสุตัวลดลง จะมผีลตอการเพิม่ข้ึนของ

จํานวนผูปวย สวนปจจัยดานอื่นๆ เชน ปริมาณหนูนา ปริมาณแหลงนํ้า และการมีนํ้าทวมขัง นาจะเปนปจจัย

เสริมที่มีผลตอการแพรกระจายโรคไปในวงกวางได

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

 1. การแกไขปญหาระยะส้ัน

  1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยความสัมพันธของซีโรวารของเชื้อในปศุสัตวและหนูนา เพื่อยืนยันและ

หามาตรการการปองกันการติดตอโรคในปศุสัตวและในคนตอไป

  1.2 ในพื้นที่ที่ปริมาณนํ้านอย แหลงนํ้านอย แตพบการติดเชื้อในปศุสัตวสูง ควรเนนใหประชาชน

ระวังและปองกันการติดเช้ือ ใหเขมขนและมากกวาพื้นที่ที่แหลงนํ้ามาก และมีการติดเชื้อนอย

 2. การแกไขปญหาระยะยาว

  2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยหรือหานวัตกรรมใหม ในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส 

  2.2 ควรกาํหนดใหโรคเลปโตสไปโรซสีอยูในแผนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา

และมัธยมศึกษาในพ้ืนทีท่ีม่กีารระบาดของโรค เพือ่สรางเสริมพฤติกรรมท่ีถูกตองในการปองกนัควบคุมโรคแก

ประชาชนอยางตอเนื่อง

  2.3 ควรปรับปรุงมาตรฐานการทําปศุสตัว เพือ่ปองกันการเขามาหากินของหนูในเขตปศุสตัวซึง่จะ

ทําใหเกิดการติดเช้ือโรคเลปโตสไปราในปศุสัตวได 

ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
 1. หนวยงานทีร่บัผดิชอบในดานการปองกนัควบคมุโรครวมท้ังองคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรมกีาร

ถายทอดความรูและแนวทางการปฏิบัติตนในการปองกันควบคุมโรคที่ถูกตองและเหมาะสม เชน การใสรอง

เทาบูธเวลาทํานา หากเปนแผลหลีกเล่ียงการเดินยํ่านํ้า/ลุยนํ้า หลีกเล่ียงการลงแชนํ้าติดตอกันเปนเวลานาน 

รวมถึงการอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ใหแกประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงอยางตอ

เนื่อง

 2. เสนอแนะใหงานระบาดวิทยาทุกจังหวัดมีการจัดทํารายงานการพยากรณโรคท่ีเปนปญหาของ

จังหวัด เพ่ือใหหนวยงานระดับพื้นที่ไดใชประโยชน ในการปองกันควบคุมโรคตอไป

 2. โครงการพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลภาพรวมการเฝาระวังปองกันควบคุม

โรค และภัยสขุภาพตามมาตรฐานสากล ป 2554 สาํนกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 โครงการน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ยกระดบักระบวนการติดตามและประเมินผลการเฝาระวงั ปองกนั ควบคมุโรค

และภัยสุขภาพในภาพรวมใหไดตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ดานประกอบดวย 

1) การประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) การนิเทศรวมกับผูตรวจราชการ 



28

การประชมุทีป่รกึษาจงัหวดัในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต 14 และ 2) การประเมนิผลเชงิคณุภาพตามนโยบายเนนหนกั 

กรมควบคมุโรค 4 เรือ่ง ประกอบดวยอาํเภอควบคมุโรคเขมแขง็แบบย่ังยนื SRRTตาํบล การพยากรณโรคและการ

พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการคือรายงานการประเมินผลที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน

ดังกลาวมีกลุมเปาหมายที่มีสวนรวมสําคัญในการผลักดันใหการประเมินผลมีคุณภาพประกอบดวยผูบริหาร

ทุกระดับในสวนเขต จังหวัด อําเภอ ตําบล นักวิชาการที่มีความรู ความเขาใจตลอดจนใหความรวมมือในการ

ดําเนินงานทุกระดับ ภาคทองถิ่นและภาคชุมชนที่รวมใหขอมูลสําคัญ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

 1. บุคลากรกลุมแผนงานและประเมินผลมีทักษะ ประสบการณตลอดทั้งการประยุกตใชองคความรู

ดานระบาดวิทยาและการควบคุมโรคอยางเปนระบบจํานวน 6 คน จากการนิเทศงานรวมกับผูตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสขุเขต 14 การประเมินผลการดําเนนิงานสงเสริมสขุภาพและปองกนัโรค (P&P) การประชุม

ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

 2. บุคลากรกลุมแผนงานและประเมินผลไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานองคความรู ทักษะ การ

ออกแบบการประเมิน การวิเคราะหและสรปุผลการประเมินอยางเปนระบบจํานวน 10 คน ในเวทีการประชุม

เชงิปฏิบตักิารเพือ่กําหนดกรอบ แนวทาง ตวัชีว้ดัการประเมิน การออกแบบการประเมินนโยบาย การออกแบบ

เครื่องมือ การวิเคราะหและสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ

 3. เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูระหวางกลุมยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของใน สคร.5 เชนกลุมแผน

งานฯ กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย กลุมพัฒนาองคกร กลุมระบาดวิทยาฯ กลุมตอบโตฯ ซึ่งสงผลตอการทํางาน

เปนทีมและการประสานงานที่เอื้อตอความสําเร็จของการประเมินผล

 4. การจัดทํารายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเนนหนกักรมควบคุมโรคจํานวน 4 เรือ่ง

ไดแกอาํเภอควบคุมโรคเขมแขง็แบบย่ังยนื SRRTตาํบล การพยากรณโรคและการพัฒนาบุคลากร โดยประยุกต

ใชระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล

 5. การจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) นิเทศ

รวมกับผูตรวจราชการ การประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยประยุกตใชระเบียบวิธีการ

ประเมินโครงการ

 จากผลการดําเนนิงานดงักลาวเพือ่ใหเกดิความตอเน่ืองของการพัฒนางานประเมินผลเชิงคณุภาพใน

ปงบประมาณ 2555 ภารกจิทีต่องดําเนนิการตอเนือ่งของกลุมแผนงานและประเมนิผลคือการพฒันาคณุภาพ

งานประเมินผลโดยประยุกตใชกรอบแนวคิดการเทียบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) จากองคกรที่ประสบ

ความสําเร็จหรือมชีือ่เสียงดานการประเมินผลและนําบทเรียนมาปรับใชกบัการประเมินผลของ สคร.5 ภายใต

กระบวนการพัฒนาที่เปนระบบ โดยมีผลลัพธที่สําคัญคือการไดรับความเชื่อถือและไววางใจในคุณภาพงาน

ประเมินผลจาก สคร.5 และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงได

มาตรฐานสากล

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกร และบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงได

มาตรฐานสากล ป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 สาํนกังานพัฒนาระบบราชการ (สาํนกังาน กพร.) ไดกาํหนดใหหนวยงานระดบักรมทกุแหงตองดาํเนิน

การเก่ียวกับการพัฒนาองคกรภายใตแนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

โดยกรมควบคุมโรคไดจัดทํายุทธศาสตร 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐาน

สากล โปรงใสตรวจสอบได โดยมีการวัดผลตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน โดยกําหนดใหมีตัวชี้วัดประจําหมวด

ตางๆทั้ง 6 หมวด และมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการทํา self-certify และ fundamental level ซึ่งจากผล

การดําเนินงาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 สามารถบรรลุตัวชี้วัดไดทุกตัว แตอยางไรก็ตาม หนวยงาน

ยังตองการความตอเน่ืองในการทํางานตลอดจนยกระดับผลเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเขาสูเกณฑ 

progressive level ในปตอไป 

 2. โครงการพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏบิตัริาชการ ประจําปงบประมาณ 2554 สาํนักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําระดับ

ประเทศดานวิชาการ และพัฒนาเครือขายใหมีการจัดการเชิงระบบในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ภายในป 2557” และกจิกรรมหลกัของ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 คอื เปนองคกรทีส่นบัสนนุดานวชิาการ

รวมถงึการถายทอดนโยบาย องคความรูและเทคโนโลยรีะดบัสากลและระดบัชาตใิหจงัหวดัและอาํเภอ ตลอด

จนปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ กิจกรรมหลักและตอบสนองผลผลิต

ของกรมควบคุมโรค ดังกลาวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ

หนวยงานเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย ตลอดจนจะตองมกีารตดิตามกาํกบัการดาํเนนิงาน เพือ่ปรบัปรงุและพฒันา

กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้

 1. หนวยงานมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554 – 2557)

 2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2554 เปนรูปเลมแผน เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงาน และกํากับ

ติดตามการดําเนินงานของกลุมงานทกุกลุมใน สคร.5

 3. จัดทําแผนบริหารความเส่ียงตามหลัก COSO โดยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 2 คร้ัง และสรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

 4. จดัทาํรางแผนปฏิบตัริาชการป 2555 โดยการมีสวนรวมของทุกกลุมงาน และมีการบูรณาการแผน

ของกลุมงาน ผลการดําเนินงานไดรางแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม 1 ฉบับ สงขอ
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อนุมัติจากกรมควบคุมโรคไดตามเวลาท่ีกรมกําหนด

 5. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการป 2554 กํากับติดตามระบบบริหาร

จัดการโครงการ (Estimates) มีผลการดําเนินงาน รอยละ 97.87 

 6. ผลการใชจายงบประมาณ ไดรับจัดสรร 511,080 บาท เบิกจาย 497,040.60 บาท คิดเปน รอยละ 

97.25

ขอเสนอแนะ

 จากผลการดําเนินงานดังกลาวเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนางานแผนงานเชิงคุณภาพ ใน

ปงบประมาณ 2555 ภารกิจทีต่องดาํเนนิการตอเนือ่งของกลุมแผนงานและประเมนิผล คอืการพัฒนาคณุภาพ

ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการของงานใหมีความเปนแผนงานของหนวยงานให

มากข้ึน และพัฒนาใหสามารถใชระบบบริหารจัดการโครงการ (Estimates) ในการกํากบัตดิตามไดในทุกระดับ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 3. โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับการ
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ปงบประมาณ 2554

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
 เพือ่ใหโครงการและกจิกรรมตางๆในการดาํเนินงานเฝาระวงัปองกนัควบคมุโรค และภยัคกุคามสุขภาพ 

ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว จึงจัดทําโครงการนี้ 

เพื่อเตรียมความพรอมดานยาเวชภัณฑ/เวชภัณฑที่มิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และสารเคมี สําหรับสนับสนุน

การดาํเนนิงานปองกนัควบคมุโรค และภยัสขุภาพในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต 14 และสํารองไวสาํหรบัการปองกนั

ควบคมุโรคในกรณฉีกุเฉนิ โดยมีตวัชีว้ดัโครงการคอื การมยีา/เวชภัณฑทีม่ใิชยา วสัดวุทิยาศาสตร และสารเคม ี

พรอมสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5   (รอยละ 90) 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในเชิงปริมาณ 

คุณภาพ เวลา และคาใชจาย กลาวคือ ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเชิงปริมาณมากกวา 

รอยละ 90 ทกุกจิกรรมมคีวามพรอมของยา/เวชภณัฑทีม่ใิชยา วสัดวุทิยาศาสตร และสารเคม ีมากกวารอยละ 

90 ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2554 ในภาพรวมใชงบประมาณดําเนินการ

ทั้งหมด รอยละ 99.92 ของงบประมาณที่ตั้งไว แตในรายกิจกรรมพบวากิจกรรมสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร

สําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีคาใชจายเพียง รอยละ 25.79 ซึ่งตํ่ากวาที่กําหนดไวในแผน

มาก เน่ืองจากวสัดุวทิยาศาสตรทีจ่ดัซือ้มีราคาถกูกวาทีป่ระมาณการไวในแผนมาก เพราะในชวงทีจ่ดัทาํแผน

เปนชวงทีม่กีารระบาดของไขหวดัใหญวสัดุวทิยาศาสตรจงึมรีาคาสูงมาก แตชวงทีจ่ดัซือ้ตามแผนมกีารระบาด

ของโรคลดลงราคาวสัดวุทิยจงึตํา่ลงมาก จงึใชงบประมาณในการจดัซือ้ตํา่กวาทีก่าํหนดไวในแผนมาก นอกจาก

นี้ในกิจกรรมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา สําหรับศูนยเรียนรูการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค (Excellent 

center) สคร.5 มีการใชงบประมาณ รอยละ 110.07 ของท่ีตั้งไว ซึ่งสูงกวาที่กําหนดไวในแผน เน่ืองจากมี
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อัตราการใชยา/เวชภัณฑที่มิใชยาบางรายการเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากการบริการท่ีเพิ่มมากข้ึน ดังน้ันจึงปรับ

งบประมาณทีเ่หลอืจากกจิกรรมสนบัสนนุวสัดวุทิยาศาสตรสาํหรบัการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

มาใชจัดซ้ือยา/เวชภัณฑท่ีมิใชยาสําหรับศูนยเรียนรูการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค (Excellent center) สคร.5 

ปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญในการดําเนินงานคือการไดรับอนุมัติแผนจัดซ้ือลาชา ทําใหการจัดซ้ือในไตรมาส 1 เร่ิม

ดําเนินการลาชา แตก็สามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะ

 สําหรับการดําเนินงานในปตอไปคือ ควรจะประสานกรมควบคุมโรค เพ่ือดําเนินการอนุมัติแผนฯใหเร็ว

กวานี้ หรือจัดทําแผนจัดซื้อในไตรมาส 2-3 ใหมากขึ้น และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนบางอยางในการจัดซื้อ 

***************
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ÊÃØ»¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔÃÒª¡ÒÃμÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔÃÒª¡ÒÃÊÃØ»¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔÃÒª¡ÒÃμÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔÃÒª¡ÒÃ
(Bureau Scorecard)(Bureau Scorecard)

¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554»ÃÐ í̈Ò»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554

สวนที่ 3
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ความเปนมา

 ตามท่ี กรมควบคุมโรค ไดพัฒนากระบวนการวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน

ปฏิบัติราชการประจําป และมีการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค สูหนวยงาน และบุคคล ประจํา

ป 2554 ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ

ที่สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล (Internal 

Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

 ดงันัน้ สาํนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมา จงึไดดาํเนินการตามกระบวนการถายทอด

เปาหมายตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในระดับกลุม/ฝาย ซึ่งเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายท่ี

ถายทอดมาจากระดับกรมควบคุมโรค และ สคร. และไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา

กลุม/ฝาย กับหัวหนาหนวยงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ในระดับ กลุม/ฝาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อใหผลการดําเนินงานของระดับกลุม/ฝาย สนับสนุนการ

ดําเนินงานของระดับ สคร. และสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค 

ซึง่การถายทอดตัวช้ีวดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดบับคุคล คอื การทีอ่งคกรได  จดัทาํยทุธศาสตรและ

มกีารนํายทุธศาสตรนัน้ไปปฏิบตั ิโดยมีตวัช้ีวดัผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เปน

เครื่องมือที่สําคญัประการหน่ึง โดยที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับบุคคลที่มี

การผสมผสานระหวาง 3 สวน ดังนี้

 1. การพฒันางานตามบทบาท หนาทีร่ะดบับคุคลทีส่นบัสนนุตอเปาประสงคและตวัชีว้ดัของ ผูบงัคบั

บัญชา

 2. การพัฒนางานตามบทบาทหนาที่แตละบุคคล

 3. งานท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ

 การจัดทาํตัวช้ีวดัระดับบคุคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทาํตวัชีว้ดัเปาประสงคของกรมควบคุมโรค 

ถายทอดสูระดบัสาํนกั/กอง/กลุมงาน/ฝาย เสร็จส้ิน แลวจงึทาํการถายทอดตวัชีว้ดัสูระดบับคุคล การกาํหนดตวั

ชีว้ดัตองมคีวามสอดคลองกบัเปาประสงคตามยทุธศาสตรของกรมควบคมุโรค เมือ่มกีารกาํหนดตวัชีว้ดัในระดบั

หนวยงาน/กลุม/ฝาย เรียบรอยแลว จึงมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล เพื่อใหเกิดความมั่นใจวายุทธศาสตร

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ  (Bureau Scorecard)การปฏิบัติราชการ  (Bureau Scorecard)
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
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และตัวช้ีวัดถูกถายทอดไปยังระดับลาง ซึ่งการจัดทําตัวช้ีวัดระดับบุคคล ทําใหทุกคนในหนวยงานเกิดมีความ

รูสกึมสีวนรวมและรบัผดิชอบ ในการนาํยุทธศาสตรไปสูการปฏบิตัใิหเกดิผล ซึง่จะเปนพืน้ฐานสาํคญัของการ

พัฒนาองคการใหเกิดความย่ังยืน

 กลไกของคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ได

กําหนดกรอบแนวคิดการถายทอดตัวชี้วดัและคาเปาหมายของกรมควบคุมโรค ประจําป 2554 สู หนวยงาน 

กลุมงานและบุคคล โดยกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดของหนวยงาน สูกลุม

งาน และบุคคล ตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้

 1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการไปยัง กรมควบคุมโรค โดยในป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดรับการ

ถายทอดเปาหมายตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ50)

   รวมท้ังสิ้น 18 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ10)

   รวมท้ังสิ้น 1 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ 20)

   รวมท้ังสิ้น 3 ตัวชี้วัด

 มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนักรอยละ 20)

   รวมท้ังสิ้น 3 ตัวชี้วดั

 2. จดัประชมุถายทอดตวัช้ีวดัของ สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคที ่5 นครราชสมีา ประจาํปงบประมาณ 

2554 ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 สคร.5 ผลการประชุม มีผูเขารวม

ประชุม จาํนวน 50 คน โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ชีแ้จงและถายทอดตัวช้ีวดัประจําป 2554 โดยไดคดัเลือกตัวช้ีวดั

คาํรบัรองมติทิี ่1, 2, 3 และ 4 พรอมทัง้กาํหนดบทบาทหนาทีข่องผูกาํกบั และผูจดัเกบ็ขอมลู และแนวทางการ

รายงาน SAR ตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการไปยังกลุมงานตาง ๆ ในสังกัด นอกจากน้ัน ไดรวมกันพิจารณา

ตัวช้ีวัดที่จะนํามาจัดทําคํารับรองฯ ทั้ง 4 มิติ จํานวน 15 ตัวชี้วัด โดยแบงออกเปน 4 มิติ ไดแก 
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  มิติที่ 1 จํานวน 10 ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ 50 คะแนน

  มิติที่ 2 จํานวน 1 ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ 15 คะแนน

  มิติที่ 3 จํานวน 3 ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ 15 คะแนน

  มิติที่ 4 จํานวน 1 ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ 20 คะแนน

ภาพการจัดประชุมและพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2554

 

 3. จดัประชุมเพ่ือตดิตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวช้ีวดัรอบ 9 เดอืน ในวันท่ี 24 มถินุายน 

2554 ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวมประชุม

ทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

ตาง ๆ  ประจาํป 2554 และผูบริหารไดใหขอเสนอแนะ และสนบัสนนุการดาํเนนิงานเพือ่ใหตวัชีว้ดัตาง ๆ  บรรลุ

เปาหมาย

 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานผานระบบ Estimates ของกรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด คือ วันที่ 7 ตลุาคม 2553

 5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการภายในหนวยงาน

 6. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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 7. ประเมนิผลจากผูประเมินภายนอก โดยผูประเมินภายนอกลงพืน้ทีจ่ดัเกบ็ขอมูลและประเมนิผลการ

ปฏิบตังิานของหนวยงาน โดยมีบคุลากรกลุมพฒันาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ลงพ้ืนทีร่วมกับทมีผูประเมิน

ภายนอกเปนผูประสานงานกับหนวยงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน

 จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552-

2554 ของสํานกังานปองกนัควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมา ทัง้ 4 มติ ิจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในภาพ

รวม ในการประเมนิตนเอง ไดผลการดาํเนนิงานรอยละ 98.50, 99.62 และ100 ตามลาํดบั และผลคะแนนจาก

การประเมินภายนอก 93.46, 96.57 และ 94.625 คะแนน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 1) จากผลการประเมิน

ดงักลาวจะเห็นไดวา ผลการประเมินตนเองการปฏิบตัริาชการตามคํารบัรอง ป 2554 ไดคะแนน 100 เตม็ท้ัง 4 มติ ิ

แตผลการประเมินจากการดาํเนนิการปฏิบตัริาชการตามคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการ จากหนวยงานภายนอก 

ไดผลคะแนน 94.625 โดยมีคะแนนเต็มเพียง 2 มิติ เทานั้น คือ มิตทิี่ 2 คุณภาพการใหบริการ และมิติที่ 4 มิติ

ดานพัฒนาองคกร สวนในมิติที่ 1 และ 3 ไดคะแนนไมถึงเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด สวนใหญเกิดจากการ

จัดเก็บหลักฐานตัวชี้วัดไมครบ และบางตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดใหม มีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดในระหวางปทําให

ผูจัดเก็บเกิดความสับสน และรายละเอียด Template เปนตัวชี้วัดใหมจึงใหความเขาใจในรายละเอียดของ

ผูกํากับ ผูจัดเก็บขอมูลไมตรงกับทีมประเมินภายนอก เอกสารหลักฐานบางตัวจึงเกิดความสับสน และไมตรง

ตามความตองการของทีมประเมิน (ดังแผนภูมิที่ 2)

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผูประเมินภายนอกปงบประมาณ 

   พ.ศ. 2552-2554

 พ.ศ. 2552 2553 2554
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แผนภูมิที่ 2 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรอง จากผูประเมินภายนอก

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 แยกรายมิติและภาพรวม

ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน ไดแก
 1. ผูบริหารใหความสําคัญ เห็นชอบและใหการสนับสนุน

 2. มีงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

 3. ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 

และกรมควบคุมโรค

 4. นโยบายอําเภอปองกัน ควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยืนมีความชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ

เหมาะสมกับพื้นที่

 5. ความเพียงพอและคลองตัวของการบริหารงบประมาณ

ขอดีของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2554 ดังนี้
 1. เปนการกระจายเปาหมายการดําเนินงานจากระดับบนลงสูระดับลางที่ชัดเจน

 2. การถายทอดตัวชีว้ดัลงสูตวับคุคล ทาํใหหนวยงานสามารถดําเนนิงานไดครบถวนตามภารกิจ

ที่กําหนดไว 

 3. มีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย และมีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทําให

งายตอการติดตาม ควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว

 4. ทําใหหนวยงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว และสงผลให กรมควบคุมโรคบรรลุเปาหมายตาม

ไปดวย 

 5. มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรท้ัง core และ technical competency อยางเปนรูปธรรม มี

หลักฐานชัดเจน
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 6. เกิดความต่ืนตัวของบุคลากรในเร่ืองการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะกลุมที่ไมผานเกณฑ

 7. สามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปญหาอุปสรรค 

 1. ตัวช้ีวัดท่ีออกมาหลังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแลว ลําดับ และกิจกรรมมีความไม

สอดคลองไมครบถวน ตองดําเนินการปรับกิจกรรมและการดําเนินงาน

 2. บคุลากรของ สคร.5 สวนใหญยงัขาดความรูความเขาใจในการกาํหนดตวัชีว้ดั/สวนมากกาํหนด

คาเปาหมายของตัวชี้วัดงายเกินไป เนื่องจากระยะเวลาในการทําความเขาใจนอย

 3. บุคลากรของ สคร.5 สวนใหญยังไมเขาใจและสับสนในการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานลง

สูระดับกลุมงาน ดังนั้นการจัดทํา PMS ยังคงทําแบบเดิมคือกําหนดตัวชี้วัดจากงานที่ทําอยูประจํา ทําให

ขาดการมองภาพแบบองครวม และอาจไมครอบคลุมบางงาน (บางงานอาจขาดหายไป) อาจกระทบตอ

การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน

 4. ขาราชการ/พนักงานราชการ ยังไมเห็นความสําคัญของการใช PMS 

 5. การปรับโครงสรางใหม มีผลกระทบตอการทํางานท่ีตองสอดคลองกับยุทธศาสตร เนื่องจาก

แผนปฏิบัติงานไดทํากอนท่ีมีการปรับโครงสราง บุคลากรตองใชเวลาปรับตัว และยังขาดองคความรูใน

การปฏิบัติงาน

 6. บคุลากรระดับหัวหนากลุม หวัหนางาน ซึง่เปนผูประเมินยงัไมเขาใจในการใชแบบฟอรม เกณฑ

การประเมินตัวชี้วัดฯ

ขอเสนอแนะ

 1. สคร.5 ควรจะจัดอบรมใหความรูกบับคุลากรในหนวยงาน เร่ืองการกําหนดตัวช้ีวดัระดับบคุคล 

เพือ่ใหจดัทาํตัวชีว้ดัไดถกูตอง เหมาะสม และสามารถวัดผลได และควรมีคูมอืประกอบการช้ีแจงแนวทาง

การประเมินตัวชี้วัดใหกับบุคลากรระดับหัวหนากลุม หัวหนางาน ซึ่งมีหนาที่เปนผูประเมิน

 2. ควรจะถายทอดตัวชี้วัดโดยจัดทํา OS Matrix ที่ชัดเจน ตามขอตกลงของทุกกลุมงานในสังกัด 

หลังจากน้ันทาํคาํรบัรองการปฏิบตัริาชการระหวางหัวหนากลุม/ฝาย กบัหวัหนาหนวยงาน และใหกระจาย

ลงสูตวับคุคล และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวชีว้ดัและคาเปาหมายในระดับ กลุม/ฝาย

 3. ใชผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเช่ือมโยงไปสูการพิจารณาความดีความชอบของบุคคลประจําป

 4. มีการชี้แจงหัวหนากลุม หัวหนางาน ตั้งแตตนป โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเกี่ยวของจาก

กรมควบคุมโรค มารวมประชุมและใหคําปรึกษาดวย

 5. ควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับเครือขาย สคร.5 6 7 

*********



สวนที่ 4
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรคไดกําหนดจุดเนนการพัฒนางานควบคุมโรคเพ่ือสราง

ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมโรคและภัยสุขภาพดังนี้

 1.  การพัฒนา “อาํเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบย่ังยนื” เพือ่พฒันาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอาํเภอใหมปีระสิทธภิาพ เกิดประสิทธผิล ทนัสถานการณ 

โดยพิจารณาตามเกณฑคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

2) มีระบบระบาดวิทยาที่ดี (SRRT ตําบล) 3) มีการวางแผนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4) มีการ

ระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนรูปธรรม 5) มีผลสําเร็จของการปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญหรือที่เปนปญหา

 2. การพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance Rapid Response Team) ของ

เครอืขายระดบัตาํบล เพือ่การเตรียมความพรอมและตอบโตรบัมอืตอโรคและภัยสขุภาพทีม่ปีระสิทธภิาพ โดยเนน

ที่ระดับตําบลซึ่งเปนระดับที่ใกลชิดกับ ประชาชนและสถานการณ มากท่ีสุด จึงตองมีระบบหรือทีมงานการ

ควบคุมโรคเบ้ืองตน ที่มีประสิทธิภาพ รูเร็วรายงานเร็ว และ ควบคุมโรคดวยมาตรการเบื้องตนไดรวดเร็ว โดย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายเครือขาย SRRT ตําบลทั่วประเทศ

 3. การพฒันาการพยากรณโรค จากแหลงขอมลูทีน่าเชือ่ถอืนาํมาทาํการสงัเคราะหขอมลูเพือ่ทํานาย

เหตุการณ โรคและภัย สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตอบคําถามหลักๆ ไดแก โรคจะเกิดมากนอยแคไหน 

อยางไร เกิดเม่ือไหร กับใคร ที่ไหน มีปจจัยอะไรที่เกี่ยวของ และมีวิธีการปองกันควบคุมอยางไร พรอมทั้งปรับ

เนื้อหาขอมูลดังกลาวและสื่อสาร/เผยแพร/ประชาสัมพันธ ไปยัง กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ทันการณ อาทิ นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน สื่อมวลชน และประชาชน เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมาย เหลานี้ได

เขาถงึ เขาใจ เตรยีมพรอมและรวมมือดาํเนนิการ อนัทีจ่ะสงผลตอการปองกนัควบคมุโรค และภยัสขุภาพไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

 4. การปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในประชากรกลุมเปาหมาย

เฉพาะ และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสในผูใหญและเด็ก โดยเนนการพัฒนา

มาตรการสรางความรู ความตระหนัก และทักษะในการปองกันโรคแกกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก 

เยาวชน ชายรักชาย ผูตองขงั และดําเนนิการรวมกบัภาคีเครอืขาย ทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของ ในการลดอัตราการ

ติดเชื้อรายใหมในกลุมประชากรเปาหมายเหลานี้ ภายในป 2558

 5. การเรงรดัผลการรกัษาผูปวยวณัโรคใหประสบความสาํเรจ็มากกวารอยละ 88 และเรงรดัการคนหา

ผูปวยวัณโรคใหไดมากกวารอยละ 70 ของผูปวยที่คาดวาจะมีอยูในชุมชน

จดเนนการพัฒนางานควบคุมโรคของ กรมควบคุมโรค จดเนนการพัฒนางานควบคุมโรคของ กรมควบคุมโรค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
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 6. การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงรุกในอําเภอที่มีความเส่ียงสูง โดยเนนการสราง

ความเขมแขง็ให เครือขายระดับอาํเภอในการเฝาระวังโรค เนนการพัฒนาปองกนัโรครูปแบบการจัดการพาหะ

นําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management :IVM)

 7. การปองกนัควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเลก็ มุงเนนการขับเคลือ่นการดําเนนิงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) ในการปองกันควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาใหเปน “ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค”

 8. การพัฒนาเครือขายเพ่ือขับเคล่ือนงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป 2555 เพื่อสรางพื้นที่ปลอด

โรคพษิสนุขับาใหเปนชมุชนปลอดพิษสนุขับา โดยประสานเครือขายทกุภาคสวน โดยเฉพาะองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (อปท.) ใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตร การกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป พ.ศ. 2563

 9. ขบัเคล่ือนการดําเนินงานภายใตแผนการขับเคล่ือนวาระแหงชาติดานวัคซนี เนนการควบคุมกาํกบั

ใหการพัฒนาวคัซีนในแตละโครงการโดยหนวยงานเครอืขายวคัซนีทัง้ภาครฐัและเอกชนบรรลผุลสาํเรจ็ตาม

เปาหมาย ประสาน จดัหา แหลงทนุเพ่ือ สนบัสนนุงบประมาณใหกบัหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ในการ

วิจัยและพัฒนา ผลิตวัคซีนที่มีความจําเปน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรดานวัคซีน

 10. การพัฒนามาตรการการควบคุมแอลกอฮอลระดับชาติ ผลักดันกฎหมายลําดับรองที่อยู

ระหวางการพิจารณาผลักดันการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด

และกรงุเทพมหานคร ดาํเนนิการเฝาระวงั ตรวจเตอืนและการบงัคบัใชกฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

พัฒนาบุคคลตนแบบในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดจํานวนนักดื่มหนาใหม

 11. การพัฒนานโยบาย / กฎหมายและดาํเนนิการเฝาระวงัยาสบูระดบัชาต ิพฒันา/ผลักดนัใหมกีาร

กาํหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ แนวปฏบิตักิารดาํเนนิการควบคุมยาสูบของประเทศ เพือ่พฒันาระบบเฝา

ระวงัยาสูบแบบเบด็เสร็จ ซึง่ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การเฝาระวงับงัคบัใชกฎหมาย การเฝาระวงัการบรโิภค

ยาสบู การเฝาระวงัสือ่ และการเฝาระวงัอตุสาหกรรมยาสบู ใหเครอืขายสามารถดาํเนนิการเฝาระวงัยาสบูแบบ

เบ็ดเสร็จ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการเฝาระวังเชิงรุกและเชิงรับทั้งในพื้นที่สวนกลางและสวนภูมิภาค

 12. การสื่อสาร รณรงคปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ

หลอดเลอืด) (ชมุชน ลดเสีย่งลดโรค) เนนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม สือ่สาร รณรงค สรางกระแส สรางความ

ตระหนกัเพือ่ใหประชาชนตระหนกัถงึภยัอนัตรายและสามารถปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมในการลดโรคไมตดิตอ 

พัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยสรางความเขมแข็ง ของเครือขาย

 13. การพัฒนาเกษตรกรปลอดโรค ผูบรโิภคปลอดภัย สมนุไพรลางพิษ กายจิตผองใส ผลกัดนันโยบาย

หามนาํเขา สารเคมกีาํจดัศตัรูพชืทีเ่ปนพษิรายแรงจดัตัง้คลนิกิสขุภาพเกษตรกร สรางเครอืขาย/ แนวรวม และ

สือ่สารประชาสมัพนัธ สรางกระแส “คลนิกิสุขภาพเกษตรกร” พฒันา/สนบัสนนุ ให รพ .สต/สอ/PCU ประเมนิ

ความเสี่ยง ตรวจคัดกรองหาสารเคมีกําจัดแมลงในรางกาย ของเกษตรกรกลุมเสี่ยง

 14. โครงการแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) เพื่อพัฒนาผูขับรถแท็กซี่ใหมีความรูและปฏิบัติตาม

มาตรฐานแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประเมินสภาวะสุขภาพ

ของผูขับขี่รถแท็กซี่ตามความเส่ียงจากการทํางาน

ที่มา : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

(2 ธันวาคม 2554)
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รายงานสถานการณโรค พ.ศ.2554 และการพยากรณโรค พ.ศ.2555
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สวนที่ 5

á¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ§º»ÃÐÁÒ³á¼¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ§º»ÃÐÁÒ³
¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 

»‚§º»ÃÐÁÒ³  ¾.È. 2555»‚§º»ÃÐÁÒ³  ¾.È. 2555
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ลําดับ ช่ือโครงการ ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 1

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสราง

ความเขมแขง็ภาคเีครอืขายระดบัเขต 

จังหวัดและอําเภอ เพื่อการพัฒนา

อํา เภอควบคุมโรคเขมแข็ งแบบ

ยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14  ป 

2555 

2.5 1,905,700 กลุมพัฒนาภาคีเครือ

ขาย

2 การพัฒนาการดําเนินงานปองกัน

ควบคุมโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็ก

เลก็ตามขอกาํหนดศูนยเดก็เล็กปลอด

โรค ปงบประมาณ 2555

2.5 527,400 กลุมพัฒนาวิชาการ

3 โครงการเรงรัดการดําเนินงาน อําเภอ

ควบคุมโรคเข็มแข็งในการกําจัดโรค

พิษสุนัขบา ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 

14

2.5 98,300 กลุมปฏิบัติการควบคุม

โรคและตอบโต

ภาวะฉุกเฉินทางดาน

สาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2

4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑทาง

วชิาการของ สาํนักงานปองกันควบคุม

โรคท่ี 5 จังหวัด นครราชสีมาป 2555

1.1 2,690,500 กลุมพัฒนาวิชาการ

5 โครงการจดัทาํฐานขอมลูการประเมนิ

ผลตามมาตรฐานการดําเนินงาน 

ปองกันควบคุมโรค และขอมูลอางอิง

ดานโรคติดตอนําโดยแมลงใหได

มาตรฐานสากล ป 2555

1.1 1,440,800 ศูนย อ า งอิ งด าน โ รค

ตดิตอนาํโดยแมลง และ

กลุมพัฒนาวิชาการ

แผนงานโครงการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคแผนงานโครงการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2555
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ลําดับ ช่ือโครงการ ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร ผูรับผิดชอบ

6 พฒันาการดาํเนนิงานปองกันควบคมุ

โรคไขเลือดออกเชิงระบบในพื้นที่ที่มี

การระบาดซ้ําซาก พื้นที่สาธารณสุข

เขต 14 (นวัตกรรม)

1.1 292,000 ศตม.4 แหง

7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

ขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ สํานัก

ปองกนัควบคมุโรคที ่ 5  ปงบประมาณ 

2555

2.1 58,600 กลุมระบาดวิทยาและ

ขาวกรอง

8 โครงการพัฒนาศูนยสาธิตบริการ

ป อ ง กั นค วบ คุม โ ร ค  ปร ะ จํ าป

งบประมาณ 2555

3.1 78,700 งานคลินิกโรคเฉพาะ

ทาง

9 โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนยา/

เ ว ช ภั ณ ฑ ที่ มิ ใ ช ย า  แ ล ะ วั ส ดุ

วิทยาศาสตร สําหรับการเฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

พืน้ท่ีสาธารณสุขเขต 14 ปงบประมาณ 

2555

4.1 3,205,500 งานเภสัชกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3

10 โครงการการสื่อสารสาธารณะและ

ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและได

ผล เพื่อปองกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เสี่ยง ประจําป 2555

3.2 860,000 กลุมสื่อสารความเส่ียง

และพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4 

11 โครงการเตรียมความพรอมและ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคและ

ภัยสุขภาพตามความตองการของ

พื้นที่และไดมาตรฐานสากล ป 2555 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 

นครราชสีมา

2.4 2,115,100 กลุมปฏิบัติการควบคุม

โ ร ค  แ ล ะ ต อ บ โ ต

ภาวะฉุกเฉินทางดาน

สาธารณสุข
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ลําดับ ช่ือโครงการ ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5

12 โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไก

การพยากรณโรค ในพ้ืนทีส่าธารณสุข

เขต 14 ปงบประมาณ 2555

1.1 88,500 กลุมระบาดวิทยาและ

ขาวกรอง

13 โครงการติดตามและประเมินผล

การเฝาระวังปองกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ ป 2555 สํานักงาน

ปองกัน ควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา

1.1 742,700 ก ลุ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประเมินผล

ยุทธศาสตรที่ 6

14 โครงการ พัฒนา  และยกระดับ

บริหารจัดการองคกร และศักยภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน

ปองกันควบคุมโรคท่ี  5  จังหวัด

นครราชสีมา ใหมีขีดสมรรถนะสูงได 

มาตรฐานสากล

2.2 1,669,900 กลุมพัฒนาองคกร

15 โครงการ พัฒนา  และยกระดับ

ศักยภาพบุคลากร สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2555  ตาม

สมรรถนะ และมาตรฐานที่กําหนด

2.2 1,002,700 กลุมพัฒนาองคกร
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ผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ปัญหาของการดำาเนินงาน การแก้ไขปัญหา
แนวทางการดำาเนินงานในปีต่อไป และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 6
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1. บทสรุปผู้บริหาร

ความเป็นมา

	 การดำาเนนิงาน	โครงการพฒันาศกัยภาพ	และสรา้งความเขม้แขง็ภาคเีครอืขา่ยระดบัเขต	จงัหวดั	และ

อำาเภอ	เพือ่การพฒันาอำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	ในป	ี2555	มเีปา้หมาย

สำาคญัในการพฒันาคอื	พฒันา	4	อำาเภอตน้แบบดา้น	“ขอ้มลูเขม้แขง็	แผนงานเขม้ขน้”	พฒันาภาคเีครอืขา่ยใน

และนอกจังหวัดใหเ้ขม้แขง็	จัดเวทปีระสานนโยบาย	การดำาเนนิงานอำาเภอเขม้แขง็ฯ	ประสานความรว่มมอืทาง

วชิาการระหวา่งกลุม่ตา่งๆ	ใน	สคร.	กบัภาคเีครอืขา่ยทกุระดบั	แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากผลสำาเรจ็ของ	4	อำาเภอตน้แบบ 

ดา้น	“ขอ้มลูเขม้แขง็	แผนงานเขม้ขน้”	เพือ่ปรบักรอบแนวคดิในการพฒันาและขยายพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุทกุแหง่	

จัดเวทีให้14	อำาเภอที่พัฒนาในปี	2554	มาเรียนรู้	จากผลสำาเร็จของ	4	อำาเภอต้นแบบ	และ	Coaching	พร้อม

ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในปีต่อไป	จัดเวทีสร้าง	CT	สคร.5	ซึ่งเป็น 

ผูแ้ทนจากทกุกลุม่ยุทธ	์ปรับกรอบแนวคดิเกดิเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็มเีปา้หมายเดยีวกนัเขา้ใจบรบิทการพฒันาตาม 

ภารกิจของกลุม่ยทุธ	์เพือ่ใหภ้าคเีครอืขา่ยทกุระดบั	สามารถบรหิารจดัการและขบัเคล่ือนงานอำาเภอควบคมุโรค 

เข้มแข็งแบบยั่งยืนได้

ผลการดำาเนินงาน

	 ในป	ี2555	กลุม่พฒันาภาคเีครอืขา่ย	มแีผนงานโครงการทีต่ัง้ไว	้8	กจิกรรมหลัก	แตส่ามารถดำาเนนิการ 

ได้	 10	 กิจกรรม	 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	 โดยได้ดำาเนินการปรับแผนการดำาเนินงาน	นอกจากนั้น	 

กรมควบคมุโรค	ยงัไดโ้อนเงนิมาเพิม่เตมิในระหวา่งป	ีสว่นการดำาเนนิงานตามตวัชีว้ดั	สามารถดำาเนินการไดค้รบ 

ทั้ง	5	ขั้นตอน	

ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำาเร็จ 

	 1.	 เป็นนโยบายที่ดี	 มีการประสานนโยบาย	สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ	ส่งผลให้ผู้บริหารและ

ภาคีเครือข่าย	เห็นความสำาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากให้นโยบายมีความต่อเนื่อง	3-5	ปี	

	 2.		 ผูต้รวจเขต14	ใหค้วามสำาคญั	จดัตัง้	Node	และร่วมสนบัสนนุงบประมาณและมกีารประชุมตดิตาม

งานทุก	3	เดือน	เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรควางแผนปรับปรุงกระบวนงานสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายระดับเขต  

จังหวัดและอำาเภอ เพื่อการพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนใน

พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
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	 3.	 ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำาคัญ	กำาหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก	ถ่ายทอดสู่บุคคลและมีการติดตาม

อย่างใกล้ชิดและสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาทมีพีเ่ลีย้งของจงัหวดัโดยเลอืกคนมใีจและพรอ้มจะพฒันา

มา	เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยภาคใีนระดบัอำาเภอ	ตำาบล	หมูบ่า้น	โดยใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มและ

กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ	(Ottawa	Charter)

	 4.	 มผีูร้บัผดิชอบงานทีช่ดัเจนทกุระดบัทีม่คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายและมรีะบบพีเ่ลีย้งใหค้ำาแนะนำา

ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	

	 5.	 บุคลากรกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายมีความตั้งใจ	 ทุ่มเท	ทำางานเป็นทีม	มีการประชุมเตรียมความ

พร้อมทั้งก่อน	 ระหว่าง	 หลังการดำาเนินการ	 มีการสรุปบทเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนให้เหมาะสม	

สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีเครือข่าย

	 6.	 มีการสรุปถอดบทเรียนและรายงานผลคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายทุกครั้ง

ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 1.	 ผลกระทบจากปัญหานำ้าท่วมทำาให้การดำาเนินล่าช้า	 และถูกตัดลดงบประมาณเพ่ือช่วยนำ้าท่วม

ทำาให้บางกิจกรรมถูกตัด

	 2.	 การประเมินรับรองอำาเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน	 ยังไม่มีความชัดเจน	 รวมทั้งระยะเวลาที่ให้ 

เครือข่ายพัฒนายังไม่เพียงพอ	ประกอบกับทีมประเมินรับรองยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน	 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเร่ืองคุณภาพการพัฒนาและคุณภาพการประเมินที่ได้มาตรฐานได้	 เห็นควรให้เวลา

เครือข่ายได้พัฒนาให้มากกว่านี้ก่อน	จึงประเมินรับรอง

	 3.		 ควรจะจัดให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และสรุปบทเรียนการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรค 

เข้มแข็งฯ	ร่วมกันระหว่าง	สคร.	ทั้ง12	เขต	เพื่อพัฒนาต่อยอด

ส่วนขาดของ สคร. ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน 

	 1.	 ต้องการรับสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทีมประเมินรับรองอำาเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน	 ให้มี

มาตรฐานเดียวกันเพื่อ	ให้การประเมินรับรองฯ	มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป	

	 2.		 ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมในการอบรมระยะสั้น

  ■	 หลักสูตร	Learning	to	Listen,	Learning	to	Teach,	Learning	to	Design	

  ■	 การพัฒนาศักยภาพทีมด้านการสร้างเสริมพลังเครือข่าย	(Empower)	

  ■	 การ	Coaching	และประเมินผลแบบเสริมพลัง	

 

ส่วนขาดของพื้นที่ ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน 

	 1.	 เครอืขา่ยระดบัอำาเภอ	ตำาบลรูต้อ้งการใหจ้งัหวดั	และสคร.	เปน็พีเ่ลีย้งและเปน็ทีป่รกึษาชว่ยชีแ้จง	

เชื่อมโยง	นโยบายให้ผู้บริหารรับทราบ	

	 2.	 ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตกผลึกและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดและต้องการให้มี

การจัดศึกษาดูงาน	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ดำาเนินการประสบความสำาเร็จบ้าง
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	 3.	 ภาคเีครอืขา่ยตอ้งการพฒันาทกัษะการเปน็วทิยากรกระบวนการ	ทกัษะการเปน็พีเ่ลีย้งระดบัจังหวดั	

อำาเภอ	ทักษะการจัดการข้อมูล	การสร้างเครือข่าย	ทักษะการปรับกระบวนทัศน์ในการทำางานและทักษะการ	

Coaching	แบบเสริมพลัง

	 4.	 ภาคีเครือข่ายต้องการฝึกทักษะการนำาเสนอข้อมูล	การนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์	การสื่อสารข้อมูล

ทีโ่ดนใจ	เพือ่ดงึการมสีว่นรว่มของภาคทีีเ่กีย่วขอ้งลกุมาเปน็เจา้ของปญัหาสขุภาพเพือ่นำาสูก่ารกำาหนดปญัหา	

การจัดทำาแผนและร่วมระดมทุนที่ดีต่อไป

2. หลักการและเหตุผล 

	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม

โรค	เห็นความสำาคัญของการสนับสนุน	ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค	กับจังหวัด	ให้เกิด

ภาพของระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำาเภอโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในระดับอำาเภอ	 โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับมีศักยภาพในการ

รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ	จากกรมควบคุมโรค	ผ่านสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัด

นครราชสีมา	(เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกโรค	และด้านการบริหารจัดการ)	ให้สามารถนำาไปใช้ใน

การประสานงาน	และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติงานในระดับอำาเภอให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	ด้วย

เหตุนี้จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพ	และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับจังหวัดและอำาเภอ	เพื่อการ

พัฒนาอำาเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	ปี	 2554	ขึ้น	 เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของเครือข่ายระดับจังหวัดและอำาเภอ	ในการกระตุ้น	ผลักดัน	ส่งเสริม	สนับสนุนด้านวิชาการ	ให้เกิด

อำาเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กรมควบคุมโรคกำาหนดได้แก่	(1)	การมีคณะ

กรรมการพิจารณาควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำาเภอ	 (2)	การมีระบบระบาดวิทยาที่ดี	 อันประกอบด้วย

การมีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี	และมีทีม	SRRT	ทั้งระดับอำาเภอ	ระดับตำาบลที่มีประสิทธิภาพ	

(3)	มีแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ที่สำาคัญหรือเป็นปัญหา	 (4)	มีการระดมทุนหรือการสนับสนุน 

งบประมาณจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเปน็รปูธรรม	เชน่	อปท.	(อบจ.,เทศบาล,	อบต.)	เจา้หนา้ทีก่องทุน	(สปสช.,	

กองทุน	PP)	โรงพยาบาลชุมชน	และ/หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ	และ	(5)	มีผลงานการควบคุมป้องกันโรคที่สำาคัญ

หรือเป็นปัญหาสำาคัญในพื้นที่	

	 จากการทบทวนผลการดำาเนนิงานในปทีีผ่่านมาพบวา่	Core-team	ยงัไมห่ลากหลาย	ระดบัจงัหวดัสว่น

ใหญ่คืองานควบคุมโรค	ระดับอำาเภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข	มีการสื่อสารระหว่างกันน้อย	การมีส่วนร่วมกับ

ภาคประชาสังคมยังน้อย	ข้อมูลที่ใช้วางแผนยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ	ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบเฝ้า

ระวงัเปน็หลกั	ขาดการวเิคราะหเ์ชือ่มโยง	เพือ่นำาไปสู่การจดัทำาแผนแกไ้ขปญัหาทีม่คีณุภาพ	และการคนืขอ้มลู

สู่ชุมชนยงันอ้ย	ขาดหลกัคดิในการนำาขอ้มลูไปใชป้ระโยชน	์การระดมทนุในพืน้ที	่ยงัตอ้งการการพฒันาการใช้

ทุนอย่างมีคุณภาพ	และจากการลงพื้นที่พบว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและการพัฒนาต่อยอดแนวคิด	รวมถึง

กระบวนการขับเคลื่อนงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนที่หลากหลายโดดเด่นแต่ละด้าน	หากภาคี 

เครอืขา่ยเหลา่นีไ้ด้มีเวททีีมี่โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวคดิ	องคค์วามรู	้และประสบการณร์ะหวา่งกนั	จะชว่ยให ้
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เครือข่ายได้เปิดมุมมองการทำางานใหม่ๆเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม	สิ่งที่เครือข่ายต้องการจาก	

สคร.คือต้องการหลักสูตรการพัฒนา	Core	team	ระดับจังหวัด/อำาเภอ	ด้านวิทยากรกระบวนการ/	ทักษะการ

สรา้งแรงบันดาลใจ	/การถอดบทเรียน/	การวเิคราะหส์ถานการณ/์การจดัทำาแผนบรูณาการ	การพฒันาแกนนำา

ระดับอำาเภอให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์	การค้นหาทีมนำาร่องที่ดี	(Core	team	ระดับจังหวัด/อำาเภอ)	เพื่อพัฒนา

เปน็พีเ่ลีย้งใหพ้ืน้ทีอ่ืน่	การขยายพืน้ทีอ่ำาเภอเปา้หมาย	และเพิม่ภาคอีืน่ๆ	เชน่	อปท.	แกนนำา/ภาคประชาชนเขา้

ร่วมด้วย	การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้เรื่องโรค	การพัฒนา/Update	วิชาการ	การ	Coaching	

ต้องการให้ลงถึงตำาบล	หมู่บ้านด้วยในบางกรณี	การบูรณาการกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ	ของ	สคร.5	ในการ

ลงพื้นที่	และสื่อสนับสนุนการทำางานของพื้นที่	เช่น	คู่มือการสื่อสารสำาหรับ	Core	team	คู่มือพัฒนาเครือข่าย

อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	

	 ดังนั้นในปี	 2555	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย	 ได้เห็นความสำาคัญในข้อค้นพบจากการดำาเนินงานในปี

ที่ผ่านมาในอันที่จะทำาให้สามารถตอบสนองผลผลิตและบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่	 1	 เพื่อให้องค์กร

ทุกระดับสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการบังคับ

ใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	ทำาให้ทุกอำาเภอ	 ทุกจังหวัด	 และประเทศมี

ระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ

ให้เกิดการพัฒนา	“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	และ	มากกว่าร้อยละ	60	ของอำาเภอในเขต	14	ให้ 

เป็นอำาเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำาหนด	 ให้สามารถดำาเนินการเฝ้าระวัง

ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน	สามารถจัดการ	และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	

และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 ของประชาชนในพ้ืนที่	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้มีเป้าหมาย

สำาคัญในการพัฒนาเชิงคุณภาพในพื้นที่	 4	 อำาเภอต้นแบบด้านบริหารจัดการข้อมูลและการจัดทำาแผนงานท่ี

มีคุณภาพด้าน	“ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงานเข้มข้น”	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดในการสร้างเครือข่าย

กับภาคีเครือข่ายภายนอกเช่น	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	ภาครัฐต่างๆ	โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง

แทจ้รงิตัง้แตร่ว่มคดิ	รว่มทำา	รว่มวางแผน	รว่มรบัผิดชอบและรว่มรบัผลประโยชนเ์พือ่ปรบักรอบแนวคดิ	จนเกดิ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	อยากร่วมพัฒนา	และจังหวัดสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น	 ในการขยายพื้นที่อำาเภอ

เป้าหมาย	และเพิ่มภาคีอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้มแข็งในการประสานงาน	และสนับสนุน

การดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	 จัดเวทีให้เครือข่ายระดับอำาเภอในพื้นที่	 18	 อำาเภอ 

เปา้หมายหลกัโดยให	้14	อำาเภอเรยีนรูไ้ดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้จากผลสำาเร็จของ	4	อำาเภอตน้แบบเพ่ือ	เกดิความคดิ 

รวบยอด	นำาองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด	จัดเวทีชี้แจงนโยบาย	แนวทาง	ทิศทางการดำาเนินงาน	ถ่ายทอดตัว

ชี้วัดการดำาเนินงานอำาเภอเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี	2555	ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มต่างๆใน	

สคร.กับภาคีเครือข่ายระดับเขต	จังหวัด	และ	88	อำาเภอในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	จาก

ผลสำาเรจ็ของ	4	อำาเภอตน้แบบดา้น“ขอ้มลูเขม้แขง็	แผนงานเขม้ขน้”	และ	14	อำาเภอเรยีนรู	้เรือ่งการจดัการเชงิ

ระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาและขยายพื้นที่อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ครอบคลุม	

รวมทั้งพัฒนาแกนนำาหลักของ	สคร.5	ด้านการจัดการเชิงระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดและเป็นเวทีบูรณาการ

งานเพือ่ใหเ้กิดเครอืขา่ยระดบัเขตทีมี่เปา้หมายเดยีวกนัในการสนบัสนนุการพฒันาอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็

แบบยัง่ยนื	โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือใหภ้าคีเครอืขา่ยทกุระดบั	สามารถบรหิารจดัการและขบัเคล่ือนงานเฝา้ระวงั	



59

ปอ้งกนั	ควบคมุโรค/ภยัสขุภาพ	ในการสนบัสนนุการดำาเนนิงานอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื	โดยการใช้

เกณฑก์ารพฒันาอำาเภอควบคมุโรคเข้มแขง็แบบยัง่ยนื	และใชก้ารจดัการเชงิระบบ	เปน็เครือ่งมอืในการพฒันา	 

สง่ผลโดยตรงต่อกลุม่เปา้หมายระดับจงัหวดั	(สสจ.	รพศ.	รพท.)	เครอืขา่ยระดบัอำาเภอ	(สสอ.	รพช.	อปท.)	และ

ระดับเขต(บุคลากร	สคร.5	นม.)	มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการจัดการเชิงระบบในการพัฒนาตาม

คุณลักษณะอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	

ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	ทำาให้ทุก

อำาเภอ	ทกุจงัหวดั	และประเทศมรีะบบควบคมุโรคทีเ่ขม้แขง็และยัง่ยนืเพือ่ใหท้กุจงัหวดัทีม่รีะบบและกลไกการ

บรหิารจดัการใหเ้กดิการพฒันา	“อำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื”	อำาเภอในเขต14	ใหเ้ปน็อำาเภอปอ้งกนั

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำาหนด	 ให้สามารถดำาเนินการเฝ้าระวังป้องกัน	 ควบคุมโรค

และภัยสขุภาพทีไ่ดม้าตรฐาน	สามารถจดัการ	และลดปญัหาทีม่ผีลกระทบตอ่สุขภาพ	และตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิ

ด้านสาธารณสุข	ของประชาชนในพื้นที่	ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1) วัตถุประสงค์หลัก 

	 	 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับเขต	 จังหวัดและอำาเภอ	สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานเฝ้า

ระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ	ในการสนับสนุนการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

 2) วัตถุประสงค์เฉพาะ 

	 	 1.	 เพือ่ใหเ้กิดเครือขา่ย	4	อำาเภอตน้แบบ	อำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืดา้นบรหิารจดัการ

ข้อมูลและการจัดทำาแผนงานที่มีคุณภาพ	“ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงานเข้มข้น”	

	 	 2.		 เพื่อให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดในการประสานงาน	และเกิดการสนับสนุนการดำาเนินงาน

อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ

	 	 3.	 เพื่อให้	 18	 อำาเภอเป้าหมายเกิดการจัดการเชิงระบบในการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรค 

เข้มแข็งแบบยั่งยืน	

	 	 4.	 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับเขต	จังหวัด	และ	88	อำาเภอในเขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี14	 

ไดร้บัทราบแนวทางการดำาเนนิงานและพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเชงิระบบเพือ่ปรบักรอบแนวคดิในการ

ดำาเนินงานพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ	

	 	 5.	 เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยระดบัเขต	ในการประสานงาน	และเกดิการสนบัสนนุการดำาเนนิงานอำาเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งฯ

4. ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

 ตัวชี้วัดโครงการ 

		 ตวัชีว้ดัที	่1.1.1	:	จำานวนจงัหวดัทีม่รีะบบและกลไกการบรหิารจดัการใหเ้กดิการพฒันา	“อำาเภอควบคมุ

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	(ร้อยละ	50)
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	 ตัวชี้วัดที่1.1.2	 :	 ร้อยละของอำาเภอที่เป็น	 “อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	ตามคุณลักษณะที่

กำาหนด	(ร้อยละ	60)

 ตัวชี้วัดกิจกรรม

	 1.	 มีเครือข่ายระดับเขต	(เป้าหมาย	จำานวน	1	เครือข่าย)

	 2.	 มเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดัสนบัสนนุอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืตามองคป์ระกอบทีก่ำาหนด	

(เป้าหมาย	จำานวน	4	หน่วยงาน)

	 3.	 ร้อยละของเครือข่ายระดับอำาเภอมีการดำาเนินงานพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	 

(เป้าหมาย	ร้อยละ	60)	

	 4.	 มีสรุปการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่

สาธารณสุขเขต	14	ปี	2555	(เป้าหมาย	จำานวน	1	เรื่อง)

	 5.	 มีหน่วยงานที่เกิดการจัดการเชิงระบบในการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	 (เป้าหมาย	

จำานวน	18	หน่วยงาน)	

	 6.	 มีต้นแบบอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนด้าน	 “ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงานเข้มข้น”	อย่างน้อย	

ร้อยละ	50

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำาเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

 (1) งบประมาณทีไ่ดร้บัเปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย จำาแนกตามผลผลติ (PART ง-5) การอภปิราย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

	 ในปี	 2555	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย	 ได้รับงบประมาณตามโครงการหลักทั้งหมด	1,754,900	บาท	 

ในผลผลติที	่2	กจิกรรมหลกัที	่2.5	มีการเบิกจา่ยงบประมาณเปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยจำาแนกตามตามผลผลติ

พบวา่	มกีารเบกิจา่ยงบประมาณรวม	4	ไตรมาส	1,702,714.60	บาท	คดิเปน็รอ้ยละ	97.03	โดยผลกระทบจาก 

ปัญหานำ้าท่วมทำาให้การดำาเนินล่าช้า	และถูกตัดลดงบประมาณเพื่อช่วยนำ้าท่วมทำาให้บางกิจกรรมถูกตัด

 (2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อ

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน

1.	 มีเครือข่ายระดับเขต	 1	เครือข่าย 1	เครือข่าย

2.	 มเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดัสนบัสนนุอำาเภอควบคมุโรคเขม้

แข็งฯ	ตามองค์ประกอบที่กำาหนด	

	4	หน่วยงาน 	4	หน่วยงาน

3.	 รอ้ยละของเครอืขา่ยระดบัอำาเภอมกีารดำาเนนิงานพฒันา

อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	

ร้อยละ	60	 ร้อยละ	95.45

4.	 มีสรุปการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายอำาเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเขต	14	

1	เรื่อง 1	เรื่อง
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5.	 มีหน่วยงานที่เกิดการจัดการเชิงระบบในการดำาเนินงาน

อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	

18	หน่วยงาน	 18	หน่วยงาน	

6.	 มีต้นแบบอำา เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่ งยืน

ด้าน“ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงานเข้มข้น”	
ร้อยละ	50 ร้อยละ	50

 

 (3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย(PART จ-1และรายงานการดำาเนินงานของ

รัฐต่อสาธารณะ)

ตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัดระดับ สคร. ชือ่ตวัชีว้ดัระดบักลุม่พฒันา

ภาคีเครือข่าย

เป้า

หมาย

ผลงานรอบ 

12 เดือน

ตวัช้ีวัดที	่

1.1.1	:

จำานวนจงัหวดัทีมี่ระบบและกลไก

การบริหารจัดการให้เกิดการ

พัฒนา	 “อำาเภอควบคุมโรคเข้ม

แข็งแบบยั่งยืน”	ร้อยละ	50

ระดับความสำาเ ร็จของการ

สนับสนุนให้จังหวัดที่มีระบบ

และกลไกการบรหิารจดัการให้

เกดิการพัฒนา	“อำาเภอควบคมุ

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	 ร้อย

ละ	50

5	ขั้นตอน 5	ขั้นตอน

ตวัชีว้ดัที ่

1.1.2	:

ร้อยละของอำาเภอที่เป็น	 “อำาเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	

ต า ม คุณ ลั ก ษณ ะ ที่ กำ า ห น ด	 

ร้อยละ	60

ระดับความสำาเ ร็จของการ

สนับสนุนให้ อำ า เภอที่ เ ป็ น	

“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

แบบยั่งยืน”	 ตามคุณลักษณะ

ที่กำาหนด	ร้อยละ	60

5	ขั้นตอน 5	ขั้นตอน

กระบวนการสำาคญัและผลการดำาเนนิงานตามตัวชีว้ดั/เปา้หมายทีด่ำาเนนิการได้ทีท่ำาใหผ้ลการดำาเนนิ

งานบรรลุเป้าหมายคือ

	 ในป	ี2555	กลุม่พัฒนาภาคีเครอืขา่ย	ไดเ้หน็ความสำาคญัในขอ้คน้พบจากการดำาเนนิงานในปท่ีีผา่นมา

ในอันที่จะทำาให้สามารถตอบสนองผลผลิตและบรรลุ	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่	1	เพื่อให้องค์กรทุกระดับ

สามารถบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นการเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคมุโรคและภยัสขุภาพและการบงัคบัใช้กฎหมาย

เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน	ทำาให้ทุกอำาเภอ	ทุกจังหวัด	และประเทศมีระบบควบคุมโรค 

ที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา

อำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืและ	มากกวา่รอ้ยละ	60	ของอำาเภอในเขต	14	ใหเ้ปน็อำาเภอปอ้งกนัควบคมุ 

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำาหนด	ให้สามารถดำาเนินการเฝ้าระวังป้องกัน	ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพที่ได้มาตรฐาน	สามารถจัดการ	และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	จึง

ได้มีเป้าหมายสำาคัญในการพัฒนาและจัดทำาแผนงาน	โครงการสำาคัญปี	2555	ดังนี้
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	 1.		 พัฒนาแกนนำาหลัก	 4	อำาเภอต้นแบบอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนด้าน	 “ข้อมูลเข้มแข็ง	

แผนงานเข้มข้น”	 2	ครั้ง	นิเทศติดตามและสนับสนุนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด	 2	ครั้งและจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และสรุปบทเรียนเพื่อให้เกิดเวทีในการบูรณาการงานและพัฒนาต่อยอด	 โดยการมีส่วนร่วมของเครือ

ข่ายระดับเขต	จังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล

		 2.	 พัฒนาภาคีเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งจงัหวดั	และภาคเีครอืขา่ยภายนอกหนว่ยงานสาธารณสขุ	

และนิเทศติดตามผลการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเพื่อ

พฒันาเปน็แกนนำาหลกัระดับจังหวัดในการเปน็พีเ่ล้ียงขยายพืน้ทีด่ำาเนนิการตอ่ในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ

	 3.	 จัดเวทีประสานนโยบาย	การดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี	 2555	ประสาน

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มต่างๆในสคร.กับภาคีเครือข่ายระดับเขต	จังหวัด	และ	88	อำาเภอในเขต	

14	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 จากผลสำาเร็จของ	 4	อำาเภอต้นแบบด้าน	 “ข้อมูลเข้มแข็ง	 แผนงานเข้มข้น”	 และ	 

14	อำาเภอเรียนรู้	 เรื่องการจัดการเชิงระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาและขยายพื้นที่อำาเภอควบคุม

โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกแห่งในเขต	14

	 4.	 จัดเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห	้14	อำาเภอเรยีนรู	้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จากผลสำาเรจ็ของ	4	อำาเภอต้นแบบ 

ด้าน	 “ข้อมูลเข้มแข็ง	 แผนงานเข้มข้น”	 และนิเทศติดตาม	 (Coaching)	 การดำาเนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงกระบวนการเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในปีต่อไป

	 5.	 จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำาหลักของ	สคร.5	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการจัดการเชิง

ระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดและเป็นเวทีบูรณาการงานทำาให้เกิดเครือข่ายระดับเขตที่มีเป้าหมายเดียวกันใน

การสนับสนุนการดำาเนินงานโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

	 6.	 ประเมินผลการพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและประเมินความพึงพอใจของ 

เครือข่ายต่อการพัฒนาและสนับสนุนของ	สคร.5	และจัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานฯ

	 7.	 พัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำาเภอดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ

ยั่งยืนและจัดทำารูปเล่มเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อขยายพื้น

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับ	สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง	

ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการสนับสนุนการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	โดย

การใช้เกณฑ์	 5	คุณลักษณะอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและใช้การจัดการเชิงระบบ	 เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนา	ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด	(สสจ.	รพศ.	รพท.)	เครือข่ายระดับอำาเภอ	(สสอ.	

รพช.	อปท.)	และระดับเขต	(บุคลากรของ	สคร.5)	มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการจัดการเชิงระบบ

ในการพัฒนาตามคุณลักษณะอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	 สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อน 

การเฝา้ระวงั	ปอ้งกัน	ควบคุมโรค/ภยัสขุภาพและการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ลดปญัหาทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพ

ประชาชน	ทำาให้ทุกอำาเภอ	ทุกจังหวัด	และประเทศมีระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืน	 เพื่อให้ทุกจังหวัด

ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา	 “อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”	 อำาเภอใน

เขต	14	ให้เป็นอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำาหนดให้สามารถดำาเนินการเฝ้าระวัง

ปอ้งกนั	ควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน	สามารถจดัการ	และลดปญัหาทีม่ผีลกระทบตอ่สุขภาพ	และ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	ของประชาชนในพื้นที่	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีกรอบแนวคิด
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การพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต	ระดับจังหวัด	 ระดับอำาเภอตามนโยบาย	 “อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ

ยั่งยืน”	ปี	2555	ดังนี้

	 โดยมีแผนการพัฒนาและสนับสนุนดังนี้
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ผลการดำาเนินงานตามกระบวนงานที่สำาคัญมีดังนี้

	 1.	 จัดเวทีชี้แจงนโยบาย	แนวทาง	ทิศทางการดำาเนินงาน	ถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำาเนินงานอำาเภอ 

เข้มแขง็แบบย่ังยนืป	ี2555	ประสานความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งกลุม่ตา่งๆในสคร.	5	กบัภาคเีครอืขา่ยระดบั 

เขต	จังหวัด	และ	88	อำาเภอในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	และแลกเปลีย่นเรยีนรู	้จากผลสำาเรจ็ของ	4	อำาเภอตน้แบบ 

ดา้น	“ขอ้มลูเขม้แขง็	แผนงานเขม้ขน้”	และ14	อำาเภอเรยีนรู	้เรือ่งการจดัการเชงิระบบเพือ่ปรบักรอบแนวคดิใน

การพฒันาและขยายพ้ืนทีอ่ำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืใหค้รอบคลุมทกุแหง่ในเขต	14	โดยดำาเนินการ	

5	รุ่น	

	 2.	 จดัเวทพัีฒนาศักยภาพแกนนำาหลักของ	สคร.5	ดา้นการจดัการเชงิระบบ	เพือ่ปรบักรอบแนวคดิ	ใน

การสนบัสนนุการดำาเนนิงานอำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื	(Core	Team)	และเชญิเขา้รว่มกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับพื้นที่และเข้าใจบริบทของการพัฒนาอำาเภอตามภารกิจของกลุ่มยุทธศาสตร์	 เพื่อ 

บูรณาการทำางานร่วมกัน	 ทำาให้เกิดเครือข่ายระดับเขตที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุน 

การดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	

 3.		 พัฒนาแกนนำาหลัก	4	อำาเภอต้นแบบอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืนด้าน	 “ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงาน

เข้มข้น”	 โดยคัดเลือกพื้นที่โดยเขตและจังหวัดร่วมพิจารณาความพร้อมของอำาเภอ	และสอบถามความ 

สมคัรใจของอำาเภอจงัหวดัละ	1	อำาเภอรวม	4	อำาเภอ	ไดแ้ก	่อำาเภอสีคิว้	จงัหวดันครราชสีมา	อำาเภอหนองบวัแดง	

จงัหวดัชัยภูม	ิอำาเภอละหานทราย	จงัหวดับรุรีมัย	์และอำาเภอชมุพลบรุ	ีจงัหวดัสุรนิทร	์โดยไดจ้ดัเวทพีฒันาแกน

นำาหลัก	4	อำาเภอต้นแบบด้าน	“ข้อมูลเข้มแข็ง	แผนงานเข้มข้น”

	 4.		 ประสานจังหวัด	 ให้เข้าไปรายงานตามคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรมปีงบประมาณ	

2555	กระทรวงสาธารณสขุ	ในระบบการรายงานขอ้มลูของกลุม่ภารกจิดา้นขอ้มลูขา่วสาร	สำานกันโยบายและ

ยทุธศาสตร	์สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข	ตวัชีว้ดัที	่72	รอ้ยละของจงัหวดัทีม่รีะบบและกลไกการบรหิาร

จดัการใหเ้กดิการพฒันา	“อำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื”	(เขา้เวบ็ไซต	์http://healthdata.moph.go.th/

kpi/)	 และประเมินตนเอง	 (Self	 Assessment)	 ตามองค์ประกอบของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหาร

จัดการให้เกิดการพัฒนา	“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

	 5.		 ออกติดตามสนับสนุน	 (Coaching)	การดำาเนินงานพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	

ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขตที่	14	ปี	2555	รอบแรก	ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	2555	

	 6.	 ร่วมกับจังหวัดประสานให้อำาเภอประเมินตนเอง	 (Self	Assessment)	 ในช่วงระหว่าง	 1	มีนาคม	

2555	 เพื่อวิเคราะห์	 GAP	 วางแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ	และช่วงเดือนพฤษภาคม	 2555	 ท่ี 

http://www.kmddc.go.th	โดย	สคร.5	นครราชสีมา	ได้วางแผนร่วมกับ	สสจ.วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง

และสรุปรายงานผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ	คืนข้อมูลให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย

	 7.	 นิเทศติดตามงานผลการพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในระดับจังหวัดและในพื้นที่	

4	อำาเภอต้นแบบและ	14	อำาเภอเรียนรู้	

	 8.	 ประสานเชงินโยบายแกภ่าคีเครือขา่ยระดบัจงัหวดั	เพือ่เสนอขายความคดิการสรา้งเครอืขา่ยภายใน

จังหวัดและภาคีเครือข่ายภายนอก	เช่น	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	ภาครัฐต่างๆ	

	 9.	 จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำาเนินงานพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
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ยั่งยืน	ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	

	 10.	สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามที่พื้นที่ร้องขอ

	 11.	รว่มเปน็คณะกรรมการอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืเขต	14	ออกประเมนิจงัหวดั	ตามองค์

ประกอบของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา	 “อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ

ยั่งยืน”และประเมินอำาเภอตาม	5	คุณลักษณะ	“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”

ผลการวิเคราะห์

	 จากการวิเคราะห์ผลดำาเนินงานใน	 1	ปีที่ผ่านมาพบว่ามีสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สำาคัญจากปัญหาสุขภาพที่

เปลี่ยนแปลงไป	แบบแผนการดำาเนินชีวิตและเปล่ียนแปลงไป	 ส่งผลให้ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากข้ึน

ไดแ้กเ่บาหวาน	ความดัน	สารเคมีกำาจดัศตัรพูชื	การตัง้ครรภ์ไมพ่รอ้มในวยัรุน่	มแีนวโนม้เพิม่ขึน้	การแกป้ญัหา

ยังแก้ปลายเหตุ	กจิกรรมสว่นใหญเ่น้นใหค้วามรู	้เนน้รกัษามากกวา่การสง่เสรมิสขุภาพ	เจา้หนา้ท่ีสว่นใหญไ่ม่

เข้าใจแนวคิดการทำางานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	การแก้ปัญหายังทำาเป็นกิจกรรม	ไม่มองเชิงระบบและขาดความ

ต่อเนื่อง	ดำาเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชน	รูปแบบทำางาน	สาธารณสุขมัก

เน้นทำาเองมากกว่าสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ	 ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำาข้อมูลมาเป็นกลไกในการ

ทำางานให้มีประสิทธิภาพ	ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้จัดการให้

เกิดการแกป้ญัหาทีร่าก	อยา่งรอบดา้น	โดยสนบัสนนุใหภ้าคแีละประชาชนเปน็เจา้ภาพ	เนน้การหาแกนนำาจาก

ภาคีสำาคัญที่มีใจ	แล้วพัฒนาแนวคิด	ปรับทัศนะ	ตั้งเป้าหมายร่วม	และกำาหนดบทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจ

ของแตล่ะสว่นพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูใหม้คีณุภาพรอบดา้นมกีารวเิคราะหท์ีเ่ชือ่มโยงเพือ่นำาไปสูก่าร

ดึงการมีส่วนร่วมของภาคี	และจัดทำาแผนที่มีคุณภาพ	รอบด้าน	แก้ที่รากของปัญหา	

	 ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด	อำาเภอยังไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยง	จัดการข้อมูล	สร้างเครือข่าย	Coaching	

แบบเสริมพลัง	และเป็นวิทยากรกระบวนการในการปรับกรอบแนวคิดในการทำางาน	 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของเครอืขา่ยภาคีในระดับอำาเภอ	ตำาบล	หมูบ่า้นไดแ้ละภาคเีครอืขา่ยระดบัอำาเภอ	ตำาบล	ยงัไมส่ามารถบรหิาร

จัดการขอ้มลูทีร่อบดา้น	ขาดทกัษะการนำาขอ้มลูไปใชป้ระโยชน	์ในการส่ือสารขอ้มลูใหโ้ดนใจ	เพือ่ดงึการมสีว่น

รว่มของภาคทีีเ่กีย่วขอ้งลกุมาเปน็เจา้ของปญัหาสุขภาพเพือ่นำาสู่การกำาหนดปญัหา	จดัทำาแกป้ญัหาท่ีราก	และ

ร่วมระดมทุนที่ดีได้	และพบว่าในแต่ละพื้นที่มีผลการพัฒนางานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	ที่มีความโดดเด่น

แตกต่างกัน	มีบทเรียนมากมาย	มีเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแตกต่างกัน	มีกระบวนการทำางาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ประสบความสำาเร็จ	ล้มเหลวที่ต่างกัน	การมีเวทีพูดคุย	แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน	

จะทำาให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้	แนวคิด	วิธีการและ	ตกผลึกนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสามารถพัฒนาต่อ 

ยอด	ขยายพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน	การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ	จะทำาให้เกิดทีม

พี่เลี้ยงระดับจังหวัด	อำาเภอที่เข้มแข็ง	ที่สามารถจัดการข้อมูล	สร้างเครือข่ายปรับกระบวนทัศน์ในการทำางาน	

และ	Coaching	แบบเสริมพลัง	สามารถเป็นพี่เลี้ยง	สร้างความเข้มแข็งให้แก่อำาเภอ	ตำาบลได้อย่างยั่งยืน	ซึ่ง

การฝึกทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วม	ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน	 เทคนิคการนำาเสนอข้อมูลและ

การนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 ทักษะการสื่อสารข้อมูลที่โดนใจ	 เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องลุกมา

เป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพเพื่อนำาสู่การกำาหนดปัญหา	จัดทำาแผนแก้ที่รากและร่วมระดมทุนเป็นสิ่งสำาคัญท่ี
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ต้องได้รับการพัฒนา

	 ทศิทางการขบัเคลือ่นงานอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืในกา้วยา่งตอ่ไป	กระบวนการทำางานทุก

ระดบั	ควรเนน้การพัฒนาปรับเปลีย่นกระบวนการคดิ	สรา้งพลังใหม้แีรงจงูใจในการทำางานพฒันากลไกอำาเภอ

ควบคมุโรคเขม้แขง็	ระดับตำาบลต้องเนน้งานสง่เสรมิสุขภาพ	ปอ้งกนัควบคมุโรคมากกวา่รกัษา	ในบทบาทภาคี

ระดบัอำาเภอ	ตอ้งพรอ้มเปน็พีเ่ลีย้งในเชงิระบบ	วชิาการใหก้บัตำาบลและรว่มพฒันาทมีภาคตีำาบลใหเ้กดิกลไก

ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน	เพราะ“อำาเภอจะเข้มแข็ง	ตำาบลต้องเข้มแข็ง”	และ	สคร.	/	สสจ.	ควรมีการ 

บูรณาการระหว่างกลุ่มยุทธศาสตร์	มีเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีสุขภาวะท่ีดี	 

มีระบบการทำางานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นท่ีงานพัฒนาต้องการความต่อเนื่อง	 ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเน่ือง

อย่างน้อย	5	ปี	เพื่อขยายความครอบคลุม	และเน้นการทำางานคุณภาพมากกว่าเน้นการประกวดแข่งขันซึ่งจะ

มีความยั่งยืนมากกว่า

	 และจากการดำาเนินงานตามนโยบาย“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	 แบบยั่งยืน”	 นั้นพบว่า	 อำาเภอจะ 

เข้มแขง็ตอ้งทำาท้ังโรคตดิตอ่	โรคไมต่ดิตอ่	ภยัสขุภาพ	ภยัธรรมชาติ	เปน็	Area	base	problem	solving	เนน้การ 

สร้างภาคี	 เริ่มจากข้อมูลที่เข้มแข็งที่เป็นปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้ง	หาภาคีมาร่วม	มีกระบวนการให้คนคิด	

เข้าใจ	และเห็นปัญหาร่วม	และปัจจุบัน	อำาเภอ	จังหวัด	ยังไม่สามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้อำาเภอ	ตำาบลได้	 การพัฒนาทีมพี่เลี้ยง(Core-team)ที่จะเคลื่อนงาน	 ซึ่งต้องเป็นคนมีใจ	และพร้อมพัฒนา	

ซึ่งอาจมาจากหลายที่นำามาพัฒนาศักยภาพให้เกิดทีมจังหวัดที่เข้มแข็ง	 สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้อำาเภอได้	 ทีม

อำาเภอสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ตำาบลได้	 ในการสร้างเครือข่าย	มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี	 ชงข้อมูลที่โดนใจ	

ทำาให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม	รู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องของทุกคน	ต้องเข้ามามี

ส่วนร่วมแท้จริงในการแก้ปัญหาจึงสำาเร็จและเกิดชุมชนเข้มแข็ง	 ตำาบลเข้มแข็ง	 อำาเภอเข้มแข็ง	 มีระบบการ

ป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็ง	พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย......ทิศทางเดินสู่ความสำาเร็จ

	 1.	 กลุ่มยุทธศาสตร์ของ	สคร.5	มีการเชื่อมโยงทำางานเชิงระบบมากขึ้น	

	 2.	 กลุ่มยุทธศาสตร์ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	มีการเชื่อมโยงบูรณาการอย่างเป็นระบบ

	 3.	 บคุลากรสาธารณสขุทกุระดบั	มกีารปรับเปล่ียนกรอบแนวคดิในการทำางานแกป้ญัหาท่ีราก	มรีะบบ

ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อสนับสนุนภาคีให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 มีระบบการทำางานในระดับอำาเภอ	ที่สนับสนุนพื้นที่ในการทำางานแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

	 มีการใช้งบประมาณและทุน	 ในพ้ืนที่ที่มาจากทุกภาคส่วน	 เช่น	 อปท.	 กองทุนสุขภาพฯ	 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

Finding..สำาคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและบทบาทการดำาเนินงานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน

	  สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป	ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อ	 เช่น	 เบาหวาน	ความดัน	

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

	  การแก้ปัญหายังแก้ที่ปลายเหตุ	 เน้นการรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรมด้านป้องกัน

ยังไม่รอบด้านส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้

	  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิดการทำางานส่งเสริมสุขภาพ	ทำาให้ขาดการมองเชิงระบบ	

	  การดำาเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าปัญหาสุขภาวะของประชาชน

	  รูปแบบการทำางาน	 สาธารณสุขมักเน้นทำาเองมากกว่าการสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ 

การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง	 ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำาข้อมูลมาเป็นกลไกในการทำางานให้

มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่พื้นที่ต้องการ

	 1.	 พัฒนาทักษะแกนนำาอำาเภอ	ตำาบล	การเป็นวิทยากรกระบวนการ	การจัดการเรียนรู้	 เพื่อดึงการมี

ส่วนรว่มของภาค	ีคน้หาปญัหา	และวางแผนแกไ้ขปญัหาอยา่งรอบดา้น	การจดัการขอ้มลู	(วเิคราะห์	สงัเคราะห์	

นำาเสนอ)	เพื่อคืนแก่ภาคีและประชาชน	ให้โดนใจ

	 2.	 พฒันาองคค์วามรูก้ารจัดการเรื่องทีเ่ป็นปัญหาของพืน้ทีเ่ช่น	โรคติดต่อ	โรคไมต่ิดต่อ	อันตรายจาก

การใช้สารเคมีในเกษตรกร	การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ฯลฯ

	 3.	 ต้องการให้จังหวัด	สคร.	 เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาช่วยชี้แจง	 เชื่อมโยงนโยบายให้ผู้บริหารรับ

ทราบ

	 4.		 ตอ้งการใหมี้เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพือ่แชรป์ระสบการณร์ว่มกนั	ตกผลกึและประยกุตใ์ช้เพือ่พฒันา

ต่อยอด	
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ทิศทางที่เราน่าจะเดินไปด้วยกัน.

	 1.	 ในระดบั	สคร.	/	สสจ.	ควรมกีารบรูณาการ	กลุม่ยทุธศาสตร	์มเีปา้หมายรว่มทีส่ขุภาวะของประชาชน	

มีระบบการทำางานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นที่

	 2.	 กระบวนการทำางานทกุระดบั	เนน้การพฒันาปรบัเปล่ียนกระบวนการคดิ	สรา้งพลังใหม้แีรงจงูใจใน

การทำางานพัฒนากลไกอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งมากกว่าเน้นการประกวดแข่งขัน	จะมีความยั่งยืนมากกว่า

	 3.	 “อำาเภอจะเขม้แขง็	ตำาบลตอ้งเขม้แขง็”	ทมีอำาเภอตอ้งพรอ้มเปน็พีเ่ลีย้ง	ในเชงิระบบวชิาการใหก้บั

ตำาบล

	 4.	 เนือ้งานสง่เสรมิสขุภาพ	ปอ้งกนัโรค	ส่วนใหญอ่ยูร่ะดบัตำาบล	ในบทบาทภาคอีำาเภอตอ้งร่วมพฒันา

ทีมภาคีตำาบลในด้านการจัดการกลไกด้านสุขภาพ

	 5.	 งานพัฒนาต้องการความต่อเนื่อง	ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องอย่างน้อย	5	ปี	และเน้นการทำางาน

คุณภาพ	เพื่อรอขยายความครอบคลุม	

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

	 6.1	 เป็นนโยบายที่ดี	มีการประสานนโยบาย	สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ	ส่งผลให้ผู้บริหารและ

ภาคีเครือข่าย	เห็นความสำาคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากให้นโยบายมีความต่อเนื่อง	3-5	ปี	

	 6.2	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต14	 ให้ความสำาคัญ	จัดตั้ง	Node	และร่วมสนับสนุนงบ

ประมาณและมีการประชุมติดตามงานทุก	3	เดือน	เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรควางแผนปรับปรุงกระบวนงาน

สู่ความสำาเร็จร่วมกัน

	 6.3	 ผู้บริหารระดับจงัหวดัใหค้วามสำาคญั	กำาหนดเปน็ตวัชีว้ดัหลกั	ถา่ยทอดสูบ่คุคลและมกีารตดิตาม

อย่างใกล้ชิดและสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาทมีพีเ่ลีย้งของจงัหวดัโดยเลอืกคนมใีจและพรอ้มจะพฒันา

มา	เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของเครือขา่ยภาคใีนระดบัอำาเภอ	ตำาบล	หมูบ่า้น	โดยใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มและ	

กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ	(Ottawa	Charter)

	 6.4	 มผู้ีรับผดิชอบงานทีชั่ดเจนทกุระดบัทีม่คีวามรูแ้ละเขา้ใจนโยบายและมรีะบบพีเ่ล้ียงใหค้ำาแนะนำา

ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	

	 6.5	 บุคลากรกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายมีความตั้งใจ	ทุ่มเท	ทำางานเป็นทีม	มีการประชุมเตรียมความ

พร้อมทั้งก่อน	 ระหว่าง	 หลังการดำาเนินการ	 มีการสรุปบทเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนให้เหมาะสม	

สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีเครือข่าย

	 6.6	 มีการสรุปถอดบทเรียนและรายงานผลคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายทุกครั้ง

7. ปัญหา อุปสรรค 

	 7.1	 บทบาทแกนนำาอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	 คือการผลักดันให้เกิดการจัดการข้อมูล

และเกิดแนวร่วมในพื้นที่	 (Change	 agent)	Core-team	ควรทำาความเข้าใจความคาดหวังของพื้นที่ในการ

เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการนี้	(มีสรุปผลการประชุม)	และบทบาท	Core-team	คือผู้ชี้แนะ	เสริมพลัง	และจัด
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กระบวนการใหเ้กดิการเรยีนรูข้องพืน้ที	่และนำาบทเรยีนทีไ่ดเ้ชือ่มกบัการทำางานตามภารกจิกลุม่งานควรไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพเพือ่ทำาตามบทบาทได	้และ	Core-team	ทีเ่ปน็พ่ีเล้ียงควรศกึษาและทำาความเข้าใจหลกัการ 

/หลักคิดการจัดการปัญหาในประเด็นที่อำาเภอเลือก

	 7.2	 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป	ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น	 ได้แก่	 เบาหวาน	

ความดนั	สารเคมีกำาจดัศตัรพูชื	การตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มในวยัรุน่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้	การแกป้ญัหายงัแกป้ลายเหต	ุ

กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้ความรู้	 เน้นรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ	 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิด

การทำางานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 การแก้ปัญหายังทำาเป็นกิจกรรม	 ไม่มองเชิงระบบ	 และขาดความต่อเนื่อง	

ดำาเนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชน	 รูปแบบทำางาน	สาธารณสุขมักเน้นทำา

เองมากกว่าสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ	ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำาข้อมูลมาเป็นกลไกในการทำางาน

ให้มีประสิทธิภาพ

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนขาดของ สคร. ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน 

	 1.	 ต้องการรับสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทีมประเมินรับรองอำาเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน	 ให้มี

มาตรฐานเดียวกันเพื่อ	ให้การประเมินรับรองฯมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป	

	 2.	 ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมในการอบรมระยะสั้น

  ■	 หลักสูตรLearning	to	Listen,	Learning	to	Teach,	Learning	to	Design	

  ■	 การพัฒนาศักยภาพทีมด้านการสร้างเสริมพลังเครือข่าย	(Empower)	

  ■  การ	Coaching	และประเมินผลแบบเสริมพลัง	

 ส่วนขาดของพื้นที่ ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน 

	 1.	 เครอืขา่ยระดบัอำาเภอ	ตำาบลรูต้อ้งการใหจ้งัหวดั	และสคร.	เปน็พีเ่ลีย้งและเปน็ทีป่รกึษาชว่ยชีแ้จง	

เชื่อมโยงนโยบายให้ผู้บริหารรับทราบ	

	 2.	 ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ตกผลึกและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดและต้องการให้มี

การจัดศึกษาดูงาน	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ดำาเนินการประสบความสำาเร็จบ้าง

	 3.	 ภาคเีครอืขา่ยตอ้งการพฒันาทกัษะการเปน็วทิยากรกระบวนการ	ทกัษะการเปน็พีเ่ลีย้งระดบัจังหวดั	

อำาเภอ	ทักษะการจัดการข้อมูล	การสร้างเครือข่าย	ทักษะการปรับกระบวนทัศน์ในการทำางาน	และ	ทักษะการ	

Coaching	แบบเสริมพลัง

		 4.	 ภาคีเครือข่ายต้องการฝึกทักษะการนำาเสนอข้อมูล	การนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์	การสื่อสารข้อมูล

ทีโ่ดนใจ	เพือ่ดงึการมสีว่นรว่มของภาคทีีเ่กีย่วขอ้งลกุมาเปน็เจา้ของปญัหาสขุภาพเพือ่นำาสูก่ารกำาหนดปญัหา	

การจัดทำาแผนและร่วมระดมทุนที่ดีต่อไป
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9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	 การจดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งการมส่ีวนรว่มของภาคแีละประชาชนตอ้งมกีารฝึกปฏิบตั	ิและ

นำาไปใช้จริงอย่างสมำ่าเสมอจึงจะเกิดทักษะ	

	 9.2	 แต่ละพื้นที่มีการพัฒนางานอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน	มีบทเรียน 

มากมาย	มีเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแตกต่างกัน	 มีกระบวนการทำางานป้องกันควบคุมโรคท่ี 

ประสบความสำาเร็จ	 ล้มเหลวที่ต่างกัน	 การมีเวทีพูดคุย	 แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน	 ส่งผลให้เกิด 

เครอืขา่ยการเรยีนรู	้แนวคดิ	วธิกีารและ	ตกผลกึนำาไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมสามารถพฒันาตอ่ยอด	ขยายพืน้ท่ี 

ได้เหมาะสมและยั่งยืน

	 9.3	 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ	ให้เกิดทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด	อำาเภอ	ที่สามารถ

จัดการข้อมูล	สร้างเครือข่ายปรับกระบวนทัศน์ในการทำางาน	และ	Coaching	แบบเสริมพลัง	จะสามารถสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่อำาเภอ	ตำาบลได้อย่างยั่งยืน	

	 9.4	 การฝกึทกัษะการมีสว่นร่วมวเิคราะหข์อ้มลูทีร่อบดา้นเทคนคิการนำาเสนอขอ้มลูและการนำาข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์	ทักษะการสื่อสารข้อมูลที่โดนใจ	 เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องลุกมาเป็นเจ้าของ

ปัญหาสุขภาพเพื่อนำาสู่การกำาหนดปัญหา	จัดทำาแผนแก้ที่รากและร่วมระดมทุนเป็นสิ่งสำาคัญ

	 9.5	 เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	ควรเปลีย่นบทบาทจากผูเ้ชีย่วชาญมาเปน็ผูจ้ดัการใหเ้กดิการแกป้ญัหาทีร่าก	 

อย่างรอบด้าน	โดยสนับสนุนให้ภาคีและประชาชนเป็นเจ้าภาพ	เน้นการหาแกนนำาจากภาคีสำาคัญที่มีใจ	แล้ว

พัฒนาแนวคิด	ปรับทัศนะ	ตั้งเป้าหมายร่วม	และกำาหนดบทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนพัฒนา

ระบบบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ	รอบด้าน	มีการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงเพื่อนำาไปสู่การดึงการมีส่วนร่วม

ของภาคี	และจัดทำาแผนที่มีคุณภาพ	รอบด้าน	แก้ที่รากของปัญหา	

	 9.6	 ควรมีการตรวจประเมินติดตามความกา้วหนา้	แลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารทำางานทกุปอียา่งนอ้ยปลีะ	1	

ครั้ง	อยากให้มีการจัดในส่วนของนครชัยบุรินทร์บ่อยๆ	เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	วิธีการทำางานของแต่ละพื้นที่	

เพือ่เสรมิสรา้งประสบการณส์ำาหรบันอ้งใหม	่มองเหน็	อปท.	เปน็หนว่ยงานสำาคญัในการดำาเนนิงานดา้นสขุภาพ

บ้าง	อย่าคิดว่าเค้ามีความรู้น้อย	น่าจะเชิญนายก	อปท.ทุกแห่งและผู้บริหารระดับอำาเภอ	ตำาบล	เข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น

	 9.7	 ควรมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง	ควรเพิ่มเครือข่ายให้มากขึ้น	 เช่น	

นักเรยีน	เกษตรกร	ปศสุตัว	์ตวัแทนปกครอง	ควรมกีารพฒันาศกัยภาพบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งยัง่ยนืตามหลกัสตูร

นี้	ปีละ	2	ครั้ง	และสรุป/ถอดบทเรียนด้วย	ควรมีการพัฒนาให้ทีมอำาเภอเป็นวิทยากรมืออาชีพให้ได้

	 9.8	 การประเมินรับรองอำาเภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน	 ยังไม่มีความชัดเจน	 รวมทั้งระยะเวลาท่ีให้ 

เครอืขา่ยพัฒนายงัไมเ่พยีงพอ	ประกอบกบัทมีประเมนิรบัรองยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั	ซึง่อาจ 

ส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพการพัฒนาและคุณภาพการประเมินที่ได้มาตรฐานได้	เห็นควรให้เวลาเครือข่าย

ได้พัฒนาให้มากกว่านี้ก่อน	จึงประเมินรับรอง

	 9.9	 อยากใหม้กีารจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสรปุบทเรยีนการดำาเนนิงานอำาเภอควบคมุโรคเข้มแข็ง	

ร่วมกันระหว่าง	สคร.	ทั้ง12	เขตเพื่อพัฒนาต่อยอด
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การขับเคลื่อนต่อไป( What next )

	 1.		 กระบวนการทำางานทุกระดับ	ควรเน้นการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด	สร้างพลังให้มีแรง

จูงใจในการทำางานพัฒนากลไกอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	 ระดับตำาบลต้องเน้นงานส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกัน

ควบคุมโรคมากกว่ารักษา	ในบทบาทภาคีระดับอำาเภอ	ต้องพร้อมเป็นพี่เลี้ยงในเชิงระบบ	วิชาการให้กับตำาบล

และร่วมพัฒนาทีมภาคีตำาบลให้เกิดกลไกด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน	 เพราะ“อำาเภอจะเข้มแข็ง	 ตำาบล

ตอ้งเขม้แขง็”	และ	สคร.	/	สสจ.	ควรมกีารบรูณาการระหวา่งกลุม่ยทุธศาสตร	์มเีปา้หมายรว่มกนั	เพือ่ประชาชน

สามารถพึ่งตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี	 มีระบบการทำางานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นที่งานพัฒนาต้องการความ

ต่อเนื่อง	ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องอย่างน้อย	5	ปี	เพื่อขยายความครอบคลุม	และเน้นการทำางานคุณภาพ

มากกว่าเน้นการประกวดแข่งขันซึ่งจะมีความยั่งยืนมากกว่า

	 2.	 นโยบาย“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	แบบยั่งยืน	 ”นั้น	อำาเภอจะเข้มแข็งต้องทำาทั้งโรคติดต่อ	 โรค

ไม่ติดต่อ	ภัยสุขภาพ	ภัยธรรมชาติ	 เป็น	Area	base	problem	solving	 เน้นการสร้างภาคี	 เริ่มจากข้อมูลที่ 

เข้มแข็งที่เป็นปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้ง	หาภาคีมาร่วม	มีกระบวนการให้คนคิด	 เข้าใจ	และเห็นปัญหาร่วม	

และปัจจุบันอำาเภอ	 จังหวัด	 ยังไม่สามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็งให้อำาเภอ	ตำาบลได้	 การ

พฒันาทมีพีเ่ลีย้ง(	Core-team	)ทีจ่ะเคลือ่นงาน	ซึง่ตอ้งเปน็คนมใีจ	และพรอ้มพฒันา	ซึง่อาจมาจากหลายทีน่ำา

มาพัฒนาศักยภาพให้เกิดทีมจังหวัดที่เข้มแข็ง	สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้อำาเภอได้	ทีมอำาเภอสามารถเป็นพี่เลี้ยง

ให้ตำาบลได้	ในการสร้างเครือข่าย	มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี	ชงข้อมูลที่โดนใจ	ทำาให้เครือข่ายเข้ามามีส่วน

ร่วม	รู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องของทุกคน
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1. บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร 

	 ตามที่	 กรมควบคุมโรค	มีนโยบายการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กช่วงอายุ	

2-5	ปี	 ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งตามเกณฑ์ข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคภายในปี	2556	กลุ่ม

พัฒนาวิชาการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเห็น

ความส�าคญัของการเฝ้าระวงัโรค	การป้องกนัควบคมุโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย	และลดการป่วยของเดก็	จงึได้

จดัท�า“โครงการพฒันาการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามข้อก�าหนดศนูย์เดก็

เลก็ปลอดโรค	ปีงบประมาณ	2555”	ต่อเนือ่งข้ึนเป็นปีที	่2	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการพฒันาและสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามข้อก�าหนดฯ	และสอดรับกับนโยบายของ	กระทรวงสาธารณสุข	 ในการ

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กระหว่างปี	2554-2556

	 การด�าเนินการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ให้การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ปีงบประมาณ	2555	 (ต่อเนื่องเป็นปีที่	 2)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	 มีความเข้าใจข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็ก

ปลอดโรคและสามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคได้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม	 เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็	ได้ติดตามและประเมินผลการด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดศนูย์เดก็เลก็ปลอดโรค	และเพือ่พัฒนา

ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็ก	

	 สถานที่ด�าเนินโครงการฯ	คือ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2555	–	วันที่	30	

กันยายน	2555	งบประมาณที่ใช้	จ�านวน	448,000	บาท	ผลการด�าเนินโครงการฯ	ของโครงการอยู่ในระดับดี	

ดังนี้	

		 1.)	 ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	 4	 จังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	 14	มีความ

เข้าใจข้อก�าหนดฯ	สามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ฯ	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	

	 2.)	 ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	 4	จังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	สามารถ

ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบภายในเครือข่ายจังหวัดได้	

	 3.)	 เกิดความร่วมมือของเครือข่ายในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	 ให้ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคอย่างเป็นระบบ	ถูกต้อง	และมี

ประสิทธิภาพ	

	 4.)	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	ได้รับค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ

ด�าเนินงานให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล		

โครงการพฒันาการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

ตามข้อกำาหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555 
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	 5.)	 ครูพี่เลี้ยงเด็กหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าใจข้อก�าหนดฯ	สามารถน�าไป

ด�าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนนิกิจกรรม/โครงการ	คอื	ในปี	2556	กรมควบคมุโรค	โดยส�านกัโรคตดิต่อท่ัวไป	

ควรเชญินกัวชิาการผูรั้บผดิชอบงานระดบัเขต	ระดบัจงัหวดัทบทวนเกณฑ์ข้อก�าหนดใหม่ให้มคีณุภาพของการ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมากยิ่งขึ้น	เพื่อใช้ในปี	2557	(ช่วงของการ	Re-accredit	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่

ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในปี	2554)

2. หลักกำรและเหตุผล

	 ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท�างานนอกบ้าน	 ผู้ปกครองจึงมักน�าบุตรหลานไป

ฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเข้าโรงเรียนอนุบาล	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกพัฒนาการด้าน

ต่างๆก่อนเข้าโรงเรียน	ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการไม่มีผู้ดูแลเด็ก	ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

อนบุาล	จงึเป็นสถานทีท่ีเ่ดก็อยูร่วมกนัเป็นจ�านวนมาก	เมือ่เดก็เจบ็ป่วยเชือ้โรคสามารถแพร่ตดิต่อสูก่นัได้ง่าย	

เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต�่า	ส่งผลให้เด็กป่วยได้บ่อย	โดยเฉพาะโรคหวัด	อุจจาระร่วง	โรคมือเท้าปาก	หัด

และอีสุกอีใส	 รวมทั้งโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ	ท�าให้เกิดการระบาดได้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ถ้า

ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้	นอกจากนี้การดูแลเด็กป่วยอาจท�าให้ผู้ปกครอง

ต้องหยุดงานเพือ่ดูแลเด็ก	ขาดรายได้และยงัสญูเสยีค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล	ดงันัน้การป้องกนัควบคมุ 

โรคทีด่แีละมีประสทิธภิาพ	จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยลดการเจบ็ป่วยของเดก็และผลกระทบต่างๆ	ดงักล่าวข้างต้น 

ได้	 ในปี	 2546	กรมอนามัยได้จัดท�าเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่	 โดยเน้นในเรื่องการ 

เลี้ยงดูให้เด็กมีความสมบูรณ์ทางกาย	จิต	สังคม	และสติปัญญา	สภาพแวดล้อมสะอาด	ปลอดภัย	ส่งเสริม 

สุขภาพ	และพฒันาการอย่างเหมาะสม	ส�าหรบักรมควบคมุโรค	ได้เหน็ความส�าคญัของเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็

เล็กจึงด�าเนินการสานต่อเชื่อมโยงในเรื่องการเฝ้าระวังโรค	การป้องกันควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย	และ

ลดการป่วยของเด็ก	จากการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก	 โรค

มอื	เท้า	ปาก	และโรคอจุจาระร่วงเฉยีบพลนัในศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนอนบุาล	ซึง่เป็นโครงการน�าร่อง

ในปี	2552	-	2553	ใน	4	จังหวัด	ได้แก่	เชียงราย	อุบลราชธานี	พระนครศรีอยุธยา	และสุราษฎร์ธานี	ได้จัดให้

มีการอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนก�าหนดแนวทาง/มาตรการใน

การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก	โรคมือ	เท้า	ปาก	และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

ในศนูย์พฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนบุาล	ผลการด�าเนนิการฯ	พบว่า	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนอนบุาล

ที่ปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ	6	ข้อใน	9	ข้อ	ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�าหนดในปี	2552	จ�านวน	

11	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	61.1	 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด	 (15	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 

4	โรงเรียนอนุบาล)	ซึ่งแนวโน้มอัตราป่วยโรคหวัดลดลงจาก	24.8	ครั้งต่อ	100	คน	เหลือ	6.4	ครั้งต่อ	100	คน	

ส�าหรบัอตัราป่วยโรคมือ	เท้า	ปาก	ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทีม่มีาตรการป้องกนัควบคมุโรคพบเพยีง	0.25	ครัง้ต่อ	

100	คน	ซึง่เป็นการป่วยทีพ่บจากการตรวจคดักรองของครพูีเ่ล้ียงเดก็และแนะน�าให้หยดุเรยีนและให้ผูป้กครอง
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พาไปพบแพทย์	ท�าให้ไม่มกีารระบาดในศนูย์พฒันาเดก็เล็กและโรงเรียนอนบุาล	ส่วนโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอัตราป่วยเท่ากับ	1.0	ครั้งต่อ	100	

คน	จากจุดนีเ้อง	กรมควบคุมโรคจงึได้พฒันาแนวทาง/มาตรการในการป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ฯ	ในเดก็	เป็น

ข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	เป็นเกณฑ์การประเมินต่อยอดการพัฒนาจากกรมอนามัย	คือ	ศูนย์เด็กเล็ก

น่าอยู่	 (ซ่ึงเน้นการประเมินโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เด็กเล็ก)	 โดยเน้นการประเมินเรื่องของความปลอดภัย

จากโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10	มาตรการ	คือ	

	 มาตรการที่	1	ครูผู้ดูแลเด็กทุกคนต้องได้รับการอบรม	อย่างน้อยปีละ	1ครั้ง	

	 มาตรการที่	2	มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน	ทุกภาคเรียน	

	 มาตรการที่	3	มีการตรวจสุขภาพร่างกายและบันทึกอาการป่วยของเด็กทุกคนทุกวัน	

	 มาตรการที่	4	มาตรการเบื้องต้นในการป้องกันควบคุมโรค	

	 	 4.1	 การแยกเด็กป่วย

	 	 4.2	 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	

	 	 4.3	 การท�าความสะอาด	และการท�าลายเชื้ออย่างถูกต้อง	

	 มาตรการที่	5	ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน	ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี	หรือ	ตรวจ	X-ray	ปอด	อย่าง

น้อย	ทุก	1-2	ปี	

	 มาตรการที่	 6	ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน	มีสุขภาพแข็งแรง	 ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ	ถ้าเจ็บป่วย	 

ควรหยุดอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย	

	 มาตรการที่	7	ครูผู้ดูแลเด็กสอนให้ความรู้กับเด็กในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค	สัปดาห์ละครั้ง	

	 มาตรการที่	8	ครูผู้ดูแลเด็กจัดให้มีกิจกรรมการล้างมือทุกวัน	

	 มาตรการที่	9	ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กป่วยเบื้องต้น	และส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

	 มาตรการที่	10	ครูผู้ดูแลเด็กจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละครั้ง	

	 กลุ่มพัฒนาวิชาการ	 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้ตระหนักถึงปัญหา 

ดังกล่าวข้างต้นและเห็นความส�าคัญของการเฝ้าระวังโรค	 การป้องกันควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย	 

และลดการป่วยของเดก็	จงึได้จดัท�า“โครงการพฒันาการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อในศนูย์พฒันาเดก็

เล็กตามข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ปีงบประมาณ	2555”	ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่	2	ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา

และสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามข้อก�าหนดฯ	และสอดรับกับนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กระหว่างปี	2554-2556

3. วัตถุประสงค์ของโครงกำร

 1)	 วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพื่อให้การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามข้อก�าหนดศูนย์

เด็กเล็กปลอดโรค	ปีงบประมาณ	2555	(ต่อเนื่องเป็นปีที่	2)	
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	 2)	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพื่อให้ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	มีความเข้าใจข้อก�าหนดศูนย์เด็ก

เล็กปลอดโรคและสามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคได้อย่างถูกต้องและ 

เหมาะสม

	 	 2.2	 เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ได้ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

	 	 2.3	 เพือ่พฒันาความรูเ้รือ่งการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคในศนูย์พฒันาเดก็เล็กของผูป้กครองและครู
พี่เลี้ยงเด็ก

4. ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

	 	 4.1	 ร้อยละของจ�านวนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ	 ในปี	 2555	 (เป้าหมาย

ร้อยละ	70)

	 	 4.2	 ร้อยละของจ�านวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ	 ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ	 ในปี	 2555	 

(เป้าหมาย	ร้อยละ	50)

5. ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน เปรียบเทียบกับเป้ำหมำย

 (1)	งบประมาณทีไ่ด้รบัเปรยีบเทยีบกบัค่าใช้จ่าย	จ�าแนกตามผลผลติ	(PART	ง-5)	งบประมาณ

ที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	………527,400………….…บาท	จ�าแนกตามผลผลิตดังนี้

	 ผลผลิตที่……2……………..	ผลการใช้จ่าย…519,565….บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.51

 (2)	ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

1.)	จงัหวดัในพืน้ทีเ่ขตสาธารณสขุท่ี	14	มทีมีผูป้ระเมนิ

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	

จ�านวน	4	จังหวัด จ�านวน	4	จังหวัด

2.)	 จังหวัดในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่	 14	 ได้รับการ

ติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ข้อก�าหนด

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	

จ�านวน	4	จังหวัด จ�านวน	4	จังหวัด

3.)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และ

ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ	เท้า	ปาก

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1ครั้ง 2	ครั้ง
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ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

4.)	การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร

ด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ	เท้า	ปากใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1ครั้ง 2	ครั้ง

5.)	แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในมือเท้า

ปากศูนย์พัฒนาเด็ก

1	เรื่อง 1	เรื่อง

	 (3)	ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	(PART	จ-1และรายงานการด�าเนินงานของรัฐต่อ

สาธารณะ)	

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายส�าคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการด�าเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

1.)	 ร้อยละของจ�านวนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วม 

โครงการฯ	ในปี	2555	

ร้อยละ	60 ร้อยละ	99.0

2.)	 ร้อยละของจ�านวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์

การประเมินฯ	ในปี	2555	

ร้อยละ	50 ร้อยละ	55.3

3.)	 ร้อยละของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็กมีความรู้ในเรื่องการ

ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก	

ร้อยละ	80 ร้อยละ	89.47

4.)	 ร้อยละของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็กมีพฤติกรรมในการ

ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก	

ร้อยละ	80 ร้อยละ	81

5.)	 แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในมือเท้าปากศูนย์

พัฒนาเด็ก

1	เรื่อง 1	เรื่อง

กระบวนการที่ส�าคัญและผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ด�าเนินการได้/ผลการวิเคราะห์	

กระบวนการที่ส�าคัญที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย	คือ	

	 1.	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุแห่งภายในเขตสาธารณสุขที่	14	เป็นหน่วยงานขบัเคล่ือนทีส่�าคญั

น�านโยบายจากกรมควบคุมโรคสู่การปฏิบัติถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานฯ	และสนับสนุนทรัพยากรด�าเนินงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร	 ร่วมถึงวัสดุ

อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	เช่น	ยาและเวชภัณฑ์	เป็นต้น

	 2.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล	หรือ	องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	

ต่างเลง็เหน็ประโยชน์และคณุค่าของการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคทีพ่บบ่อยในเดก็ตามข้อก�าหนด

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	สนับสนุนงบประมาณด�าเนินงานและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
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6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ

	 6.1	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานสังกัดสนับสนุนนโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

	 6.2	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ให้ความส�าคัญ	สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ	และสนับสนุน

ทรัพยากรต่อการด�าเนินงานฯ	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ปัญหำ อุปสรรค ต่อกำรด�ำเนินงำน

	 7.1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง	ผู้บริหารยังไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด�าเนินการ

	 7.2	ครูหรือผู้ดูแลเด็กคาดหวังว่านโยบายนี้จะส่งผลให้ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง

แก้ไขอาคาร/สถานที่หรือมีการสร้างใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(งบลงทุน)

8. ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

	 8.1	กรมควบคุมโรค	โดยส�านักโรคติดต่อทั่วไป	สร้างและสนับสนุนวัสดุสื่อต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ	สื่อ

การเรียนการสอนของเด็กใหม่ๆ	และสอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดโรคในปัจจุบัน

	 8.2	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	นครราชสีมา	สนับสนุนโครงการฯ	 ให้มีการด�าเนินการต่อเน่ือง

เป็นปีที่	3

	 8.3	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัในพืน้ทีเ่ขตสาธารณสุขที	่14	สนบัสนนุโครงการฯ	ให้มกีารด�าเนนิการ

ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	และเน้นการสร้างทีมประเมินฯ	เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานในเชิงคุณภาพต่อไป

	 8.4	ส�านักงานท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่	 14	 สนับสนุนโครงการฯ	 ให้มีการด�าเนินการ 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	และประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	เห็นความส�าคัญ	สมัครใจเข้าร่วมโครง

การฯ	และสนับสนุนทรัพยากรต่อการด�าเนินงานฯ	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

	 8.5	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ให้ความส�าคัญ	สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ	และสนับสนุน

ทรัพยากรต่อการด�าเนินงานฯ	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ	ด้าน

	 8.6	ครแูละผูด้แูลเดก็ร่วมกบัผูป้กครอง	ด�าเนนิการตามข้อก�าหนดศนูย์เดก็เลก็ปลอดโรคอย่างเหมาะสม	 

ต่อเนื่องและมีการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับพื้นที่

9. ข้อเสนอแนะ

		 เนื่องจากนโยบายนี้ส่งผลต่อการตระหนักและตื่นตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก	ในปี	2556	กรมควบคุมโรค	โดยส�านักโรคติดต่อทั่วไป	ควรเชิญนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานระดับเขต	

ระดับจังหวัดทบทวนเกณฑ์ข้อก�าหนดใหม่ให้มีคุณภาพของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมากยิ่งขึ้น	เพื่อใช้

ในปี	2557	(ช่วงของการ	Re-accredit	ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

ในปี	2554)
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รูปภาพกิจกรรม

	 1.	 	ภาพกจิกรรมการประชมุเชงิปฏบิติัการการพฒันาทมีผู้ประเมนิการด�าเนนิงานตามเกณฑ์

ข้อก�าหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด	ในพื้นที่สาธารณสุขเขตที่	14	
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	 2.		ภาพกิจกรรมการสนับสนุน/ติดตามการด�าเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ปี	2555
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	 3.		ภาพกิจกรรมประกวดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นเขตสาธารณสุขที่	14	ปี	2555
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	 4.		ภาพกจิกรรมประชมุเชิงปฏบิติัการเพือ่อบรมให้ความรูแ้ละฝึกปฏบิติัการเฝ้าระวงัควบคมุ

โรคมือเท้าปาก
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	 5.		ภาพกจิกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนั

ควบคุมโรคมือเท้าปาก
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร 

	 โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย	 ทำาให้มีผู้เสียชีวิตทุกปี	 และยัง

พบเช้ือในหัวสัตว์ที่ส่งตรวจ	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	 (OIE)	

ได้กำาหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี	 พ.ศ.2563	 ดังนั้นกรมปศุสัตว์	 

กรมควบคุมโรคและกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ไดร้ว่มกนัจดัทำาแผนยทุธศาสตรก์ารกำาจดัโรคพษิสนุขับา้

ให้หมดไปภายในปี	2563	และ	ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	ได้

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงไปยังทุกหน่วยที่รับผิดชอบแล้วในปี	2554	และใน	ปีงบประมาณ	2555	จึงได้จัด

ทำาโครงการเรง่รดัการดำาเนนิงาน	อำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็ในการกำาจดัโรคพษิสุนขับา้	โดยมกีจิกรรมสำาคญั	3	

กิจกรรม	คอื	1.)	ประชมุเชงิปฏบิตักิารคณะกรรมการเพือ่พฒันาการจดักระบวนการพืน้ทีป่ลอดโรคพษิสนุขับา้	

2.)	สนับสนุนวิชาการ	และ	3.)ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้อำาเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งมีหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	และเครือข่ายเป้าหมายร้อยละ	80	ได้รับ

การสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	 ในพื้นท่ี

ระดับ	C	B	A	โดยมีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น	98,300	บาท	

	 ผลการดำาเนินโครงการพบว่า	ดำาเนินการให้พื้นที่เป้าหมาย	ตามโครงการ	ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น	

98,269.20	บาท	คิดเปน็ร้อยละ	99.97	ไมม่รีายงานการเกดิโรคพษิสนุขับา้ในคนและสตัวใ์นพืน้ท่ีเกดิโรคระดบั	

C	และ	อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	มีกิจกรรมการกำาหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคระดับ	B	และ	A	ร้อยละ	100	

	 ขอ้เสนอแนะตอ่การดำาเนนิโครงการ	คอื	จากการประเมนิผลจากความกา้วหนา้การดำาเนนิงานสรา้งพืน้ท่ี

ปลอดโรค	อำาเภอแต่ละอำาเภออาจยังไม่มีกิจกรรมให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกกิจกรรม	แต่

ทกุอำาเภอได้ดำาเนนิการบางกจิกรรมในการสรา้งพืน้ทีป่ลอดโรคแลว้	ทัง้	22	อำาเภอเปา้หมาย	ซึง่เปน็การดำาเนิน

งานในระดับเขตฯที่ค่อนข้างจะดี	แต่พบปัญหาในระดับพื้นที่	 ซึ่งในระดับจังหวัดยังไม่ถ่ายทอด	และประสาน

การดำาเนนิงานลงในระดบั	อบต.	และแตล่ะหนว่ย	(สาธารณสขุ	ปศสุตัว	์ทอ้งถิน่)	ยงัขาดชดัเจนในบทบาทของ

ตนเองในการดำาเนินงาน	ดังนั้น	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขตทั้งสาธารณสุข	ปศุสัตว์	และ	ท้องถิ่น	

จึงต้องประสานงานและหาแนวทางผลักดันให้หน่วยงานหลักระดับจังหวัด	จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

ให้กับ	อบต.	ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่งต่อไป	เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์	การกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป

ภายในปี	2563	

โครงการเร่งรัดการดำาเนินงาน อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ในการกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
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2. หลักก�รและเหตุผล

	 โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษยชาติทั่วโลก	ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ 

สนุขับา้ไมต่ำา่กวา่	55,000	รายงาน	ในประเทศไทยโรคพิษสุนขับา้นบัวา่เปน็ปญัหาสาธารณสุขทีส่ำาคญัทีท่ำาให้มี

ผูเ้สยีชวีติทกุป	ีกรมปศุสตัว์	กรมควบคุมโรค	และ	กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดร้ว่มกนัดำาเนนิการควบคมุ

โรค	ซึ่งนับว่าประสบความสำาเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากจำานวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ	 9	 ราย	 ในปี	พ.ศ.	

2551	แล้วกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น	23	ราย	ในปี	2552	และ	13	รายในปี	2553	(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2553)	

ในพื้นที่สาธารณสุขเขต14	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546-2552	มีรายงานผู้ป่วย	11	ราย	ในปี	2553	ไม่มีรายงานผู้ป่วย	

แตยั่งพบเช้ือในหวัสตัวท์ีส่ง่ตรวจ	อกีทัง้การปอ้งกนัโรคในสนุขัซึง่เปน็สตัวน์ำาโรค	ไมค่รอบคลมุ	รอ้ยละ	80	ของ

จำานวนสนุขัทัง้หมด	องคก์ารอนามัยโลก	(WHO)	องคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ	(OIE)	ไดก้ำาหนดเปา้

หมายใหท้กุประเทศกำาจัดโรคพิษสนุขับา้ใหห้มดไปภายในป	ีพ.ศ.	2563	และในปงีบประมาณ	2554	สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	ได้ดำาเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน

ปี	2563	ให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัดและอำาเภอ	ตำาบลในพื้นที่ที่มีการพบโรคในสัตว์อยู่

	 ในปีงบประมาณ	2555	จึงได้จัดทำาโครงการเร่งรัดการดำาเนินงาน	อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในการ

กำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	 ในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต	 14	ปี	 2555	ขึ้น	 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ	 จังหวัด	

อำาเภอ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป	ภายในปี	2563

3. วัตถุประสงค์หลักของโครงก�ร

	 เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นในอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 4.1	 ไม่มีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ในพื้นที่เกิดโรคระดับ	C	ร้อยละ	80

	 4.2		อำาเภอควบคุมโรคเขม้แขง็	มีกจิกรรมการกำาหนดใหเ้ปน็พืน้ทีป่ลอดโรคระดบั	B	และ	A	รอ้ยละ	90

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

	 งบประมาณที่ได้รับ	เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	

	 โครงการเร่งรัดการดำาเนินงาน	 อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในการกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	

สาธารณสุขเขต	14	ปีงบประมาณ	2555	ซึ่งเป็นผลผลิตที่	2	กิจกรรมหลักที่	2.5	ทั้งสิ้น	98,300.00	บาท	ผลการ

ใช้จ่าย	98,269.20	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.97	
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 ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

1.	ติดตามสนับสนุนวิชาการ 18	แห่ง 22	แห่ง

2.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการจัด

กระบวนการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2	ครั้ง 2	ครั้ง

3.	ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัข

บ้า

18	แห่ง 22	แห่ง

 ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (PART จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐ

ต่อสาธารณะ) ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน

1.	ไมม่รีายงานการเกดิโรคพษิสนุขับา้ในคนและสตัวใ์นพืน้ทีเ่กดิ

โรคระดับ	C	

ร้อยละ	80 ร้อยละ	100

2.	อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง	มีกิจกรรมการกำาหนดให้เป็นพื้นที่

ปลอด	โรคระดับ	B	และ	A	

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานปฏิบัติการควบคุมโรค	 และเห็นความสำาคัญใน

โครงการเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	

ผลการวิเคราะห์ 

	 ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการทั้ง	2	ตัว	บรรลุเป้าหมายทั้งหมด	ร้อยละ	100	(	จากการประเมินความ

ก้าวหน้าการดำาเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค	อำาเภอแต่ละอำาเภออาจยังไม่มีกิจกรรมให้การสร้างพื้นที่ปลอด

โรคพิษสุนัขบ้าครบทุกกิจกรรม	แต่ทุกอำาเภอได้ดำาเนินการบางกิจกรรมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคแล้ว	ทั้ง	22	

อำาเภอเป้าหมาย	)

6. ปัจจัย / เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานปฏิบัติการควบคุมโรค	 และเห็นความสำาคัญใน

โครงการเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน
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7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 7.1	 ระดับจังหวัด	การประสานงานระหว่าง	ปศุสัตว์	สาธารณสุข	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ใน

เรื่องการดำาเนินงานเร่งรัดกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า	ยังไม่ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

	 7.2		จังหวัด	(	ปศุสัตว์	และ	สาธารณสุข	)	ยังไม่มีการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

ให้กับ	อบต.	ในพื้นที่

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 การประสานการดำาเนินงาน	ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานควรชี้แจงแนวทางการดำาเนินให้แก่ผู้ปฏิบัติ

ทุกระดับ	(	จังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	)	ให้ทราบถึงแนวทางการดำาเนินงาน	พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานที่จะ

ต้องดำาเนินงานร่วมกันด้วย	เพื่อสะดวกต่อการประสานงานของผู้ปฏิบัติงานต่อไป

9. ข้อเสนอแนะ

	 ปงีบประมาณ	2556	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคเขต	ตอ้งประสานปศสัุตวเ์ขต	ในการหาแนวทางผลกั

ดันให้หน่วยงานหลักระดับจังหวัด	จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ในกับ	อบต.	ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่ง	
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 โครงการพฒันาผลติภณัฑท์างวชิาการของสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่จงัหวดันครราชสมีา	จดัทำาขึน้

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์ทางวชิาการของ	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	จงัหวดันครราชสมีา	ที่

มคีณุภาพและมมีาตรฐานสากลเปน็ทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได	้สามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีไ่ดจ้รงิ	ประกอบ

ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการและการผลักดันผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่	 ภายใต้

องค์ประกอบของมาตรฐานสำาหรับผลิตภัณฑ์	ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วย	3	กิจกรรมหลัก	ที่จะส่งผลให้

ตอบตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคจำานวน	4	ตัวชี้วัด	 กิจกรรมทั้งหมดดำาเนินการตามแผนการพัฒนายกระดับ

มาตรฐานของวารสาร	โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นกองบรรณาธิการอย่างหลากหลาย	และเข้าสู่ระบบการเผย

แพร่ทาง	web	page	ของกระทรวงสาธารณสุข	และเข้าสู่ระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์	

	 ผลการดำาเนินโครงการ	คือ	มีโครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	

2	 เรื่อง	มีผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ	จำานวน	4	เรื่อง	มีผลงานวิจัย

ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน	จำานวน	5	เรื่อง	และได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน	ดังนี้	

ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	2	งานวิจัย	จำานวน	2	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	3	องค์ความรู้	จำานวน	2	เรื่อง	ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	4	

คูม่อื	แนวทางการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรค	จำานวน	2	เรือ่ง	และ	หลกัสตูร	จำานวน	6	หลกัสตูร	นอกจากนัน้

มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	ที่ได้มาตรฐาน	จำานวน	30	หน่วยงาน	ผลการสำารวจความพึงพอใจ	

พบว่าเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมเทคนิคการซ่อมเคร่ืองพ่นสารเคมีกำาจัดแมลง	 สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	ร้อยละ	84.21

	 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของโครงการคือมีการประสานงานที่ดีและการติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อ

เนื่อง	ส่วนปัญหาอุปสรรค	ได้แก่	ความล่าช้าและไม่ชัดเจนในรายละเอียดของตัวชี้วัด	และการมีส่วนร่วมของ

กลุ่มต่างๆ	มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง	อาจจะเนื่องมาจากภาระงานของแต่ละกลุ่มมีมาก	

	 ข้อเสนอแนะ	ควรมีนโยบาย	one	group	one	product	ให้ทุกกลุ่มในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลิต

หรอืพฒันาผลติภณัฑท์างวชิาการ	และมรีะบบสร้างแรงจงูใจแกผู้่ผลิตผลิตภัณฑท์างวชิาการอยา่งเปน็รปูธรรม

ในปีต่อไป

2. หลักก�รและเหตุผล

	 กรมควบคุมโรคมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ	 เพื่อการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 โดยมีการ

ศึกษา	วิจัย	พัฒนา	รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ของ สำานักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555
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และภัยคุกคามสุขภาพผ่านเครือข่ายนำาไปเผยแพร่สู่ประชาชน	 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ

ที่ถูกต้อง	 และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคามและความรุนแรงด้าน

สุขภาพกลุ่มพัฒนาวิชาการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่	2.1.1	 ,2.1.2	 ,2.1.3	และ	2.1.4	 เพื่อผลัก

ดันให้องค์กรบรรลุสู่การเป็นศูนย์กลางนโยบาย	มาตรการ	นวัตกรรม	ข้อมูลอ้างอิง	และมาตรฐานวิชาการ	เฝ้า

ระวัง	ปอ้งกัน	ควบคุมโรคและภยัสขุภาพของชาตทิีไ่ดม้าตรฐานสากลและเปน็ทีย่อมรบั	ซึง่เปน็การดำาเนินงาน

ที่ครอบคลุมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การนำาผลิตลงสู่เครือข่ายและประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการแบ่งออกเป็น	6	กลุ่ม	ได้แก่	

	 1.		 นโยบาย	ยุทธศาสตร์	กฎหมายและมาตรการ	

	 2.		 ผลงานวิจัย	ผลการสำารวจ	ผลการประเมิน	

	 3.		 องคค์วามรู	้รายงานการสงัเคราะหอ์งคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการประชมุวชิาการและ/หรอือืน่ๆ	นวตักรรม	

(รูปแบบ)

	 4.		 มาตรฐาน	แนวทาง	คู่มือ	และหลักสูตร	

	 5.		 ข่าวกรอง	

	 6.		 ข้อมูลอ้างอิง	 ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ	ซึ่งในแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ได้มีการกำาหนดองค์

ประกอบที่จะนำาไปสู่ความเป็นมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน	

	 ข้อมูลการสำารวจผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	

ย้อนหลัง	 3	ปี	 (ปี	 2552-2554)	พบว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานที่กำาหนดมีแนวโน้ม 

ลดลง	กล่าวคอืสดัสว่นของผลติภณัฑท์างวชิาการทีไ่ดม้าตรฐานคดิเปน็รอ้ยละ	100	รอ้ยละ	85.71	และรอ้ยละ	

80	ตามลำาดับ	ในปีงบประมาณ	2554	กลุ่มพัฒนาวิชาการได้สำารวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

ของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมาที่ได้มีการนำาส่งสู่เครือข่าย	พบว่าเครือข่ายมีความ

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ	81.06	ผลิตภัณฑ์ที่ดำาเนินการแล้วเสร็จมีการนำาไปกำาหนด

เป็นนโยบาย/แผนงาน/	มาตรฐาน/มาตรการ	เพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	เป็นสัดส่วน

ที่น้อย	 เพียงร้อยละ	60	ประกอบกับจากการประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและการใช้

ประโยชนข์องผลติภณัฑท์างวชิาการในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	และขอ้สรปุของคณะกรรมการพฒันาวชิาการ

ของสำานกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที	่5	จงัหวดันครราชสมีา	ประเดน็ของการประเมนิผลติภณัฑท์างวชิาการของ

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	พบว่าผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่สามารถผลักดันให้นำา

ไปกำาหนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/	มาตรฐาน/มาตรการ	เพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	

มีสัดส่วนที่น้อย	 ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 สืบเนื่องมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน

สากล	การมีส่วนร่วมในการผลิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการมีน้อย	 กระบวนการผลักดันก็ยังไม่ปรากฏ

กจิกรรมทีช่ดัเจน	ดังนัน้เพ่ือใหไ้ด้ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานเปน็ทีย่อมรบัและสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี	

จงึปรากฏเปน็โครงการพฒันาผลติภณัฑท์างวชิาการของสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	จงัหวดันครราชสมีา

ปี	2555	ขึ้น	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ทั่วถึง	ภายใต้ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

	 1)	 วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมาที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ	และเชื่อถือได้	สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง	

 2)	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพื่อให้ได้ระบบงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	

	 	 2.2	 เพือ่ใหไ้ด้ผลติภณัฑท์างวชิาการ(	งานวจิยั	คูม่อื	แนวทางการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรค

และหลักสูตร	)	ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	

	 	 2.3	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ได้จริง	

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

 ตัวชี้วัดโครงการ

	 1.	 มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำาเนินการตามมาตรฐานสากล	(เป้าหมาย	ร้อยละ	80)

	 2.	 มีสดัสว่นของผลติภณัฑท์างวชิาการของ	สคร.	5	ที	่นำาไปกำาหนดเปน็นโยบาย	/	ยทุธศาสตร	์/	แผนงาน	/	 

มาตรฐาน	/	มาตรการ	เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่	(เป้าหมาย	ร้อยละ	60)

	 3.	 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ	สคร.	5	ที่เข้าถึงเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง(เป้าหมาย	

ร้อยละ	90	)

	 4.	 สัดส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ	สคร.	5	(เป้าหมาย	

ร้อยละ	80	)

 ตัวชี้วัดกิจกรรม

	 1.		มีงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนา	(เป้าหมาย	จำานวน	1	ระบบ)	

	 2.	 มีผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน	(	เป้าหมาย	จำานวน	12	เรื่อง)	

	 3.	 มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	 ที่ได้มาตรฐาน	 (เป้าหมาย	 จำานวน	 30	 หน่วยงาน)	 

จำานวน	8	เรื่อง

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

	 (1)	 งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	…2,690,500	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

	 ผลผลิตที่……1…….	ผลการใช้จ่าย…	2,690,500	.บาท	คิดเป็นร้อยละ…	100
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การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่	4	ได้ร้อยละ	100.00	ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด	(ร้อยละ72)	

ตามคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ	มีผลการใช้จ่ายเงิน	จำานวน	5	กิจกรรม

 

	 (2)	 ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

ระบบงานวิจัยที่มี

คุณภาพและได้

มาตรฐาน

■	 โครงร่างวิจัยท่ีผ่านการพจิารณาจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 2	

เรื่อง

■	 ผลงานวจิยัไดร้บัคดัเลือกใหน้ำาเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ	 3	

เรื่อง

■	 ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารที่ได้มาตรฐาน	5	เรื่อง

■	 โครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วิจัย	2	เรื่อง

■	 ผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้นำา

เสนอในการประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	4	เรื่อง

■	 ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน

วารสารที่ได้มาตรฐาน	5	เรื่อง

ผลติภณัฑท์างวิชาการ

(งานวจัิย	คูม่อื	แนวทาง 

องคค์วามรู้	การดำาเนนิ

งานป้องกันควบคุมโรค 

และหลกัสตูร)	มคีณุภาพ

และได้มาตรฐาน

■	 มี ผ ลิ ตภัณฑ์ ท า ง วิ ช า ก า รที่ ไ ด้

มาตรฐาน	 (	 เป้าหมาย	 จำานวน	 12	

เรื่อง

ไ ด้ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้

มาตรฐาน	ดังนี้	

-	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	2	งานวิจัย	

	 จำานวน	2	เรื่อง	

-	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	3	องค์ความรู้	

	 จำานวน	2	เรื่อง	

	-	 ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่	 4	คู่มือ	แนวทาง

การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรค	

จำานวน	 2	 เรื่อง	 และ	 หลักสูตร	

จำานวน	6	หลักสูตร	

ผลติภณัฑท์างวิชาการ	

เขา้ถงึกลุม่ผูใ้ชป้ระโยชน์

ซึ่งจะสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในพื้นที่ได้

จริง

■	 ผลการประ เมินผ ลิตภัณฑ์ทาง

วิชาการ	 ที่ได้ตามมาตรฐานสากล	

จำานวน	3	ประเด็น	คือ	การนำาไปใช้

ประโยชน์	เข้าถึงเครือข่ายและความ

พึงพอใจในผลิตภัณฑ์	

■	 มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทาง

วิชาการ	 ที่ได้มาตรฐาน	 จำานวน	 

30	หน่วยงาน	

■	 ผลการสำารวจความพึงพอใจ	 พบ

ว่าเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อ

หลักสูตรอบรมเทคนิคการซ่อม

เครื่ องพ่นสารเคมีกำ าจัดแมลง	

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	 5	

นครราชสีมา	ร้อยละ	84.21
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	 (3)	 ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

	 	 (PART	จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

2.1.1	สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำาเนินการตามมาตรฐานสากล ร้อยละ	80 ร้อยละ	80

2.1.2	สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมที่นำาไปกำาหนด

เปน็นโยบาย/ยทุธศาสตร/์แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ/	เพือ่การ

เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ

ร้อยละ	60 ร้อยละ	70

2.2.3	สดัสว่นของผลติภณัฑข์องกรมทีเ่ขา้ถงึเครือขา่ยและองคก์ร

ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

2.2.4	 สัดส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 มีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ของกรม

ร้อยละ	80 ร้อยละ	84.21

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 1.	 ในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ	ใช้ข้อมูลจากการ	SWOT	งานพัฒนาวิชาการของปีที่ผ่านมา	และ

วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคประกอบการจัดทำา	

	 2.	 กำาหนดวิธีการดำาเนินงานในแผนงาน/โครงการที่เป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานสำาหรับ

ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

	 3.	 ให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง

วิชาการจนถึงการนำาผลิตภัณฑ์ไปใช้	ได้แก่	การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขต

	 4.	 มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	ได้แก่

		 	 4.1	 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของ	สคร.	5	

		 	 4.2	 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานของกลุ่มพัฒนาวิชาการ	

	 	 4.3	 กิจกรรมพัฒนาโครงร่างวิจัย	ทบทวนวรรณกรรมและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 4.4	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวิจัย	

	 	 4.5	 พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ	

	 	 4.6	 ให้คำาปรึกษาด้านวิชาการในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 	 4.7	 จดัทำาขอ้สรปุ/ขอ้เสนอแนะ	เพือ่นำาไปสูก่ารกำาหนดนโยบายหรอืตอ่ยอดเพือ่พฒันางานวชิาการ 

	 	 4.8	 สนับสนุนการนำาเสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับต่างๆ

	 	 4.9	 พัฒนายกระดับวารสารให้ได้มาตรฐาน

	 5.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	เช่น	คู่มือ	/	รูปแบบ/มาตรฐาน	แนวทางเทคโนโลยี/	องค์ความรู้	 

และหลักสูตร	ด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรค	และภัยสุขภาพ		
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ผลการวิเคราะห์	

	 จากภารกจิของยทุธศาสตรท์ี่	2	ในสว่นของแผนงาน/โครงการของ	สคร.5	มุง่เนน้ในการผลิตและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	

 ด้านการผลิต	มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักวิชาการใน	สคร.5	ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการกลุ่มใดกลุ่ม

หนึง่ในจำานวน	6	กลุม่ทีส่อดคลอ้งกบังานประจำา	โดยกลุม่พฒันาวชิาการไดจ้ดัเวทตีา่งๆ	เพือ่พฒันาสมรรถนะ

แกบ่คุลากร	แตผ่ลผลติทีไ่ดม้าจากเครอืขา่ยภายในนอ้ยมาก	ส่วนใหญเ่กดิจากบคุลากรในกลุ่มพฒันาวชิาการ	

(ร้อยละ	90)

 ด้านการพัฒนา	 โดยการนำาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่รวบรวมมาจากปี	 2551-2554	ส่งสำานักจัดการ

ความรูเ้พ่ือพิจารณา	พบวา่ผลติภณัฑท์ีส่ามารถผลกัดนัเพือ่นำาไปใชก้ำาหนดเปน็นโยบาย/แผนงาน/มาตรฐาน/

มาตรการ	เพื่อการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	มาจากกลุ่มงานต่างๆ	แต่กลุ่มงานที่ผลิตไม่ได้

กำาหนดหรอืวางแผนการผลกัดันหรือดำาเนนิงานตอ่	จงึเปน็ภารกจิหลกัของกลุม่พฒันาวชิาการทีจ่ะตอ้งดำาเนิน

การโดยการขอความร่วมมือกับกลุ่มงานนั้นๆ	เพื่อสามารถตอบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้		

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ 

	 6.1	 ผู้บริหารให้ความสำาคัญ	สนับสนุนการดำาเนินงานและงบประมาณ

	 6.2	 มีการดำาเนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน

	 6.3	 มีการติดตามการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 ความรว่มมอืจากเครอืขา่ยภายในมนีอ้ยและไมต่อ่เนือ่ง	เนือ่งจากมกีารบรูณาการแผนการทำางานนอ้ย

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 การกำาหนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	 หนว่ยงานควรมนีโยบายใหท้กุกลุม่มหีนา้ทีจ่ดัทำาผลติภณัฑท์างวชิาการจากงานประจำาทีด่ำาเนินการ 

	 9.2	 ควรสนบัสนนุและสรา้งแรงจงูใจสำาหรบัผู้ผลิตผลิตภัณฑท์างวชิาการอยา่งเปน็รปูธรรมมากกวา่นี้ 



93

อบรมหลักสูตรการจัดการงานวัณโรคสำาหรับบุคลากรในงานวัณโรค

 

ทดลองหลักสูตรการจัดการข้อมูลเบาหวาน	ประชุมกลุ่มพัฒนาวิชาการเขต	5	6	7	
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร  

	 โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์	2	สว่น	คอื	สว่นที	่1	เพือ่จดัทำาขอ้มลูผลการประเมนิมาตรฐานการดำาเนนิงาน

ป้องกันควบคุมโรค	และส่วนที่	2	เพื่อจัดทำาข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง	ซึ่งผลการดำาเนินงานส่วน

ที่	1	นั้นประกอบด้วยกลไกการจัดประชุมชี้แจงบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย	เพื่อให้มีความรู้	ความเข้าใจ

ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละโรค	 จากนั้นมีการลงติดตามประเมินผลโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์เฉพาะโรค	 5		 

โรค	 ได้แก่	 โรคไข้เลือดออก	 	 โรคเรื้อน	 วัณโรค	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และ	การประเมินความเสี่ยงจาก

การทำางานของบุคลากรในโรงพยาบาล	ผลการประเมินเชิงปริมาณได้มีการประเมินหน่วยงานเป้าหมายครบ 

รอ้ยละ	100		เชิงคณุภาพผลการดำาเนนิงานของหนว่ยงานเครอืขา่ยทีสุ่่มประเมนิส่วนใหญผ่่านเกณฑม์าตรฐาน

ของ	กรมควบคุมโรค	ทั้ง	5	โรค		ส่วนที่	2	การจัดทำาข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง	5	เรื่อง	ได้แก่การ

ศึกษาความไวของยุงลายบ้านโดยวิธี	susceptibility	test,	การศึกษาชนิดซีโรทัยป์โรคไข้เลือดออกในยุงลาย,	

การศึกษาชีวนิสัย	 ชนิด	และความหนาแน่นของยุงก้นปล่องในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย,	 การจัดทำาข้อมูล

อ้างองิคา่ดชันทีางกฏีวทิยา	และการจดัทำาขอ้มลูอา้งองิมาตรฐานเครือ่งพน่เคม	ีเปน็การดำาเนนิงานทัง้การเกบ็

รวบรวมตวัอยา่งในพืน้ที	่และนำามาทดสอบในหอ้งปฏิบตักิารดา้นโรคทีต่ดิตอ่นำาโดยแมลง	รวมทัง้การสง่ตรวจ

ทีศ่นูยว์ทิยาศาสตร์การแพทย์	สามารถดำาเนนิการไดค้รบถว้นทัง้		5	เรือ่ง	คดิเปน็รอ้ยละ	100	ส่วนผลการใชจ้า่ย

งบประมาณจริง	ได้ร้อยละ	93.00	เนื่องจากจากมีการขอปรับลดงบประมาณบางกิจกรรมมีการบูรณาการกับ

งานอื่นๆ	และมีส่วนที่เหลือจากค่านำ้ามันเชื้อเพลิง	ปัญหาของการดำาเนินงานโครงการนี้เนื่องจากมีการจัดทำา

โครงการเชิงผลผลิตตามยุทธศาสตร์ทำาให้โครงการมีขนาดใหญ่มีกิจกรรมมาก	การดำาเนินงานของบุคลากรที่

รับผิดชอบบางกิจกรรมไม่สามารถดำาเนินงานตามแผนได้ในบางกิจกรรม	เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน	หรืองาน

อื่น	ๆ	เข้ามาแทรกระหว่างปี	

	 ข้อเสนอแนะของโครงการ	คือ	

	 1.	 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานโรค	ควรมกีารประเมนิทกุๆ	2	ป	ี	เพือ่ใหห้นว่ยงานเครอืขา่ยไดน้ำาผล

การประเมินไปแก้ไขปัญหา	และการติดตามประเมินซำ้าอีก	2	ปีถัดมาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าหน่วยงานมี

การปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

	 2.	 ควรยกระดับการประเมินมาตรฐานโรคจากประเมินเพ่ือกระตุ้นหน่วยงาน	 เป็นการประเมินเพื่อ	

“รับรองหน่วยงาน”	ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนนโยบาย	“อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”		

ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำาข้อมูลการประเมินผลตามมาตรฐาน

การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง 

ให้ได้มาตรฐานสากล ปี 2555 



95

	 3.	 ควรขยายการจดัทำาขอ้มลูอา้งองิทางกฏีวทิยาเพือ่สนบัสนนุการแกไ้ขปญัหาของพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุ

มากขึน้	ไดแ้ก	่ขอ้มลูการทดสอบความไวของยงุลายตอ่สารเคม	ีการเฝ้าระวงัเชือ้ไวรัสเดงกีใ่นยงุลาย	การสำารวจ

พาหะยงุก้นปลอ่งในงานมาลาเรียในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วและพืน้ทีส่วนยางทีม่กีารเปลีย่นแปลงระบบนเิวศวทิยาใน

เขตสาธารณสุขที่	14	

	 4.	 หน่วยงานควรจัดระบบ	และสนับสนุนการเผยแพร่ผลผลิตของโครงการให้หน่วยงานใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักก�รและเหตุผล

	 จากที่	 กรมควบคุมโรค	 ได้มีการทบทวนและกำาหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำาระดับนานาชาติที่

สังคมเชือ่ถอืและไวว้างใจเพือ่ปกปอ้งประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพดว้ยความเปน็เลิศทางวชิาการภายในป	ี

2563	โดยเนน้ใหห้นว่ยงานเครือขา่ยสามารถดำาเนนิการปอ้งกนัควบคมุโรคไดด้ว้ยตนเองอยา่งมปีระสทิธิภาพ	

และไดม้าตรฐาน	เปา้หมายสงูสดุคอืการลดโรคและประชาชนมสีขุภาพด	ีซึง่	กรมควบคมุโรค	ไดจ้ดัทำามาตรฐาน

การดำาเนินงานโรคต่างๆเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน	นอกจากนั้นได้มีนโยบายที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการที่

หนว่ยงานเครอืขา่ยระดบัพืน้ทีไ่มส่ามารถดำาเนนิการไดซ้ึง่เปน็ดา้นวชิาการเฉพาะไดแ้ก	่หอ้งปฏบิตักิารกฏีวทิยา

โรคตดิตอ่นำาโดยแมลง	เพือ่ตอบสนองตอ่การแกป้ญัหาในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรค

ที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้นำานโยบายดังกล่าวมาดำาเนินการในพื้นที่เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่างๆให้สามารถ

ป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน	 โดยจะมีการพัฒนาติดตามประเมินผล	นำาผลที่ค้นพบจากการประเมิน

มาวิเคราะห์	สังเคราะห์	 ให้ได้ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้	ที่สามารถนำาไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ	ซึ่งใน

ปีงบประมาณ	2555	 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและติดตามประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานประกอบไปด้วย	

5	โรค	ได้แก่	ไข้เลือดออก	วัณโรค	โรคเรื้อน	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		และมาตรฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ของบุคลากรในโรงพยาบาล	ซึ่งเป็นโรคที่เป็นนโยบายและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทยใน

ปจัจบุนัและมีแนวโนม้ทีจ่ะขยายตัวเปน็ปญัหาใหญใ่นอนาคตไดถ้า้การปอ้งกนัควบคมุโรคไมม่มีาตรฐานและ

ไม่มีประสิทธิภาพ		

	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 ร่วมกับ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นท่ี

สาธารณสขุที	่14	ได้ดำาเนนิงานประเมนิความเสีย่งจากการทำางานของบคุลากรในโรงพยาบาล	ตามเกณฑก์าร

ประเมิน	ของสำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งในการดำาเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ		ของ

โรงพยาบาล	พบว่า	โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังขาดการตรวจประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำางาน

โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์	 	 รวมทั้งยังไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน

ความเสีย่งในการทำางาน		และพบวา่โรงพยาบาลทีม่กีารยกระดบัหรอืผ่านเกณฑใ์นระดบัสูง	จะมผีลการดำาเนนิ

งานที่ดี	และเกิดนวัตกรรมในการทำางานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยในการทำางานของ

บุคลากร	 	ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานประเมินความเสี่ยงของบุคลากร	 และตรวจประเมินตาม

เกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินงานเพื่อให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ในระดับที่สูงขึ้น		ซึ่งจะทำาให้โรงพยาบาลมีการ

ดูแลสุขภาพของบุคลากร	ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง	และมีสุขภาพที่ดีต่อไป
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กรมควบคมุโรคในฐานะเปน็หนว่ยงานทีม่ภีารกจิเกีย่วกบัการพฒันาวชิาการ		เพือ่การควบคมุโรค		และภยัสุขภาพ

ให้ประชาชนมีสุขภาพดี		การประเมินมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรค		จึงมีความสำาคัญ

ที่จะนำาผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปัญหา		ให้การดำาเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายได้มาตรฐานต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 1)	 วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพ่ือจัดทำาข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรค	และข้อมูลอ้างอิง

ด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลงให้ได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค

 2)	 วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพื่อจัดทำาข้อมูลจากประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงาน

เครือข่ายในพื้นที่	สาธารณสุขเขต	14	ให้ได้มาตรฐานสากล

	 	 2.2	 เพื่อจัดทำาข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลงให้ได้ตามมาตรฐานสากล

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 ได้ผลิตภัณฑ์วิชาการ	จำานวน	2		ชุด	คือ

	 4.1	 ได้ข้อมูลรายงานผลการประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน

สากล	5	โรค			ได้แก่		โรคไข้เลือดออก		โรคเรื้อน		วัณโรค	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และประเมินความเสี่ยงต่อ 

สขุภาพของ	บคุลากรในโรงพยาบาล		จำานวน	1	เลม่	ไดข้อ้มลูอา้งองิดา้นโรคตดิตอ่นำาโดยแมลง	5		เรือ่ง	จำานวน		

1	เล่ม

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

 (1)	 งบประมาณทีไ่ดร้บัเปรยีบเทยีบกบัคา่ใชจ้า่ย	จำาแนกตามผลผลติ	(PART	ง-5)	งบประมาณท่ีได ้

รับตามโครงการหลักทั้งหมด	1,440,800		บาท	(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)	จำาแนกตามผลผลิต

ดังนี้

	 ผลผลิตที่	 1	 ผลการใช้จ่ายก่อนขอปรับลดบางกิจกรรม	1,295,334	บาท	คิดเป็นร้อยละ	 83.66	แต่

เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ได้ขออนุมัติการปรับลดงบประมาณลงช่วงไตรมาส	4	จำานวน	43,132	บาท	ดังน้ัน

งบประมาณที่ดำาเนินการจริงในโครงการนี้เท่ากับ	1,397,668	บาท	เมื่อเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริง	ได้เท่ากับ

ร้อยละ	93.00

  กิจกรรมหลัก	1	ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรค		งบประมาณ	286,280	บาท	

ใช้จริง	271,217		บาท	(ไข้เลือดออก	ใช้จริง	72,800		บาท	โรคเรื้อนใช้จริง	23,009	บาท		วัณโรคใช้จริง	81,800		

บาท	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ใช้จริง	13,628			บาท	และการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาล	

ใช้จริง	79,980	บาท	)
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   กิจกรรมหลัก	2	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินผลการดำาเนินงานป้องกันควบคุม

โรคงบประมาณ		263,240		บาท		ใช้จริง		260,690		บาท

 กิจกรรมหลัก	3		การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือด

ออกของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลง	งบประมาณ	101,580	บาท	ใช้จริง	58,448		บาท	(ได้ขอปรับลด

งบประมาณในการจัดประชุมครั้งที่		3	ลง	จากที่ตั้งไว้		54,660	บาท	เหลือ		12,655	บาท)

  กิจกรรมหลักที่	4		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยางบประมาณ	675,700		บาท		

ใช้จริง	655,426	บาท	

	 4.1	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา	จำานวน	5		เรื่อง	ได้แก่

	 	 1)	 การศึกษาความไวของยุงลายบ้านโดยวิธี	 susceptibility	 test	 พื้นที่สาธารณสุขเขต	 14	 

งบประมาณ	124,000	บาท	ใช้จริง	116,770	บาท	

	 	 2)	 การจัดทำาข้อมูลอ้างอิงชนิดซีโรทัยป์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาธารณสุขเขต	 14	 ปี	 2555	 

งบประมาณ	222,500	บาท	ใช้จริง	218,340	บาท	

	 	 3)	 การศกึษาชวีนสิยั	ชนดิ	และความหนาแนน่ของยงุกน้ปล่องในพืน้ทีเ่ส่ียงตอ่โรคมาลาเรยี	พืน้ที่

สาธารณสุขเขต	14	ปี	2555		งบประมาณ	46,200	บาท	ใช้จริง	46,178	บาท	

	 	 4)	 การจัดทำาข้อมูลอ้างอิงค่าดัชนีทางกีฏวิทยา	ปี	 2555	 งบประมาณ	129,200	บาท	 ใช้จริง	

129,200	บาท

	 	 5)	 การจดัทำาขอ้มลูอา้งองิมาตรฐานเครือ่งพน่เคม	ีป	ี2555	งบประมาณ	152,900.00	บาท	ใชจ้รงิ	

144,938.50	บาท	

	 4.2	 การจัดทำาข้อมูลความพึงพอใจอ้างอิงมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี		ไม่ใช้งบประมาณ	

 กจิกรรมหลกัที	่5	การเผยแพรผ่ลงาน		งบประมาณ		114,000		บาท	ใชจ้รงิ	114,000	บาท	จำาแนกเปน็		 

3	กิจกรรมย่อย	คือ

	 5.1	 จดัทำาแผน่พบัแนะนำาศนูยอ์า้งองิดา้นโรคตดิตอ่นำาโดยแมลง	เปา้หมาย	2,000	แผน่	ใช้งบประมาณ	

10,000	บาท	

	 5.2	 จัดทำาเล่มสรุปรายงานการประเมินผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรค	5	โรค	เป้าหมาย	1,000		

เล่ม	ใช้งบประมาณ	52,000	บาท

	 5.3	 จัดทำาเลม่สรุปรายงานการขอ้มลูอา้งองิทางกฏีวทิยา	5	เรือ่ง	เปา้หมาย	1,000		เล่ม	ใชง้บประมาณ	

52,000	บาท	

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 ผลการใชจ้า่ยงบประมาณ	หลงัขออนมุตัปิรบัลดบางกจิกรรมแล้ว	เบกิจา่ยไดร้อ้ยละ	93.00	ซึง่กจิกรรม

ที่ขอปรับลดได้แก่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือดออก

ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลง	งบประมาณ	101,580	บาท	บาท	ใช้จริง	58,448		บาท	(ได้ขอปรับลด

งบประมาณในการจัดประชุมครั้งที่		3	ลง	จากที่ตั้งไว้		54,660	บาท	เหลือ		12,655	บาท)	เหตุผลเนื่องจากได้

พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหาร	คน	เวลาและงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อให้หน่วยงาน
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นำางบประมาณไปดำาเนนิงานในสว่นทีจ่ำาเปน็มากกวา่	ตามนโยบายของกรมแตไ่มส่่งผลกระทบตอ่คณุภาพการ

ดำาเนนิงานของกจิกรรมเดิม	และงบประมาณในสว่นทีเ่หลอืในกจิกรรมอืน่ๆ	เนือ่งบางกจิกรรมมกีารบรูณาการ

กับกิจกรรมอื่นๆ	และนโยบายการประหยัดพลังงาน	บางครั้งรถยนต์ที่ออกดำาเนินงานเป็นรถยนต์ชนิดใช้ก๊าซ

ธรรมชาติ	ก็จะช่วยลดค่านำ้ามันเชื้อเพลิงลงทำาให้มีงบประมาณเหลือบางส่วน		แต่อย่างไรก็ตามผลการดำาเนิน

งานภาพรวมทั้งโครงการสามารถดำาเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

 (2)	 ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ

12	เดือน

1.	 สรุปรายงานประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคให้ได้

มาตรฐานสากลจำานวน	5	โรค	ได้แก่โรคไข้เลือดออก		โรคเรื้อน		วัณโรค		โรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรใน 

โรงพยาบาล		

1	เล่ม 1	เล่ม

2.	สรุปรายงานข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง		จำานวน			5		เรื่อง			 1	เล่ม 1	เล่ม

 (3)	 ผลลพัธ	์(Outcome)	เปรยีบเทียบกับเปา้หมาย	(PART	จ-1และรายงานการดำาเนนิงานของ

รัฐต่อสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

1.จำานวนข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดำาเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากล	

ร้อยละ	80

(4	โรค)

ร้อยละ	100	(5	โรค)

2.จำานวนขอ้มลูอา้งองิด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลงทีไ่ดม้าตรฐาน

สากลจำานวน	5	เรื่อง				

ร้อยละ	80

(4	เรื่อง)

ร้อยละ	100	(5	เรื่อง)

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 1.	 จดัทำาโครงการใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์หนว่ยงาน	และมเีปา้หมายผลผลิตของโครงการ

ชัดเจน

	 2.	 มีการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงสิ่งที่จะดำาเนินการเกี่ยวข้องกันใน

ส่วนต่างๆ	

	 3.	 มกีารวางแผนกจิกรรมทัง้ดา้นบคุคล	เวลา	และงบประมาณ	และมหีวัหนา้โครงการตดิตามกำากบั
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ผลการวิเคราะห์	

	 1.	 กจิกรรมการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนาและประเมนิผลการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรค	เปา้

หมายเป็นบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำานวน	87	คน	เป็นเวลา	2	วัน	เพื่อชี้แจงเรื่องการดำาเนิน

งานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์	มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร้อยละ	100	บรรลุตามวัตถุประสงค์

	 2.	 ตดิตามประเมนิผลการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรค	5	โรค	ไดแ้ก	่โรคไขเ้ลอืดออก		โรคตดิตอ่ทาง

เพศสัมพันธ์		โรคเรื้อน		วัณโรค		และประเมินความเสี่ยงจากการทำางานของบุคลากรในโรงพยาบาล	

	 	 สรุปผลการดำาเนินงาน	รายโรคดังนี้

  2.1	 โรคไข้เลือดออก	 เป้าหมายการประเมิน	 19	 	 อำาเภอ	คือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 6	 อำาเภอ	

(ด่านขุนทด		โนนไทย		โนนสูง		โชคชัย		ปักธงชัย	สูงเนิน)	บุรีรัมย์	5	อำาเภอ	(แคนดง	นางรอง		ละหานทราย		

ประโคนชัย		ปะคำา)	ชัยภูมิ	4	อำาเภอ	(เมือง		แก้งคร้อ		บ้านแท่น		บำาเหน็จณรงค์)	และสุรินทร์	4	อำาเภอ	(เมือง		

สังขะ		พนมดงรัก	และรัตนบุรี)	ติดตามประเมินได้ครบร้อยละ	100	ผลการดำาเนินงานของทั้ง	19	อำาเภอผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ		100

  2.2	 โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์เปา้หมายการประเมนิคอืโรงพยาบาลระดบัจงัหวดั	4	แห่งไดแ้ก่

คลินิกบ้านเพื่อน	จังหวัดนครราชสีมา	คลินิกเพื่อนจังหวัดบุรีรัมย์	 คลินิกต้นรัก	 จังหวัดชัยภูมิ	 และคลินิกเพื่อ

เพื่อน	จังหวัดสุรินทร์		ผลการประเมินจะแบ่งการประเมินเป็นด้านๆ	ไปดังนี้

รายการ จังหวัด

นครราชสีมา

(ร้อยละ)

จังหวัด

บุรีรัมย์

(ร้อยละ)

จังหวัด

สุรินทร์

(ร้อยละ)

จังหวัด

ชัยภูมิ

(ร้อยละ)

1.ด้านการบริหารจัดการ 100 77 100 100

2.ด้านการดำาเนินงาน	1 81 62 78 81

3.ด้านการดำาเนินงาน	2 80 90 100 90

4.ด้านการติดตามประเมินผล 100 100 66 100

	 ทัง้นีใ้นแต่ละด้านต้องผา่นเกณฑร์อ้ยละ	60	ขึน้ไปจงึจะถอืวา่ผา่น	ดงันัน้จากผลการประเมนิข้างตน้ใน

ภาพรวมถือว่าผ่านทุกจังหวัด

  2.3	 โรคเรือ้น		ดำาเนนิการพฒันามาตรฐานสถานบรกิารโรคเรือ้น	จำานวน	4	แหง่		ไดแ้ก	่ศนูยส์าธิต

บริการคลินิกโรคเรื้อน		สคร.5	นครราชสีมา		คลินิกโรคเรื้อน	รพศ.บุรีรัมย์		รพศ.สุรินทร์	รพท.ชัยภูมิ	และทำาการ

ประเมินมาตรฐาน	คลินิกโรคเรื้อน	รพศ.บุรีรัมย์		รพศ.สุรินทร์	รพท.ชัยภูมิ	โดยสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	

5	นครราชสีมา			ผลการประเมินพบว่า		ผ่านมาตรฐานระดับ	A		ทั้ง	4	แห่ง		

  2.4	 วณัโรค		ไดสุ้ม่เลอืกพืน้ทีใ่นการประเมนิมาตรฐานคลินกิวณัโรค	จงัหวดัสุรนิทร	์	จำานวน	7	แหง่	

(รพ.บุรีรัมย์		รพ.ลำาปลายมาศ		รพ.แคนดง		รพ.โนนสุวรรณ		รพ.หนองกี่	รพ.นางรอง)	จังหวัดชัยภูมิ		จำานวน		6	

แห่ง	(รพ.ชัยภูมิ		รพ.จัตุรัส		รพ.เกษตรสมบูรณ์		รพ.เทพสถิต		รพ.ภูเขียว		รพ.แก้งคร้อ)	จังหวัดสุรินทร์จำานวน	

6	แห่ง	(รพ.สุรินทร์		รพ.สำาโรงทาบ		รพ.กาบเชิง		รพ.ปราสาท		รพ.พนมดงรัก		รพ.ลำาดวน		จังหวัดนครราชสีมา		
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จำานวน		8	แห่ง(รพ.มหาราช	นครราชสีมา	รพ.โชคชัย		รพ.คง		รพ.ครบุรี		รพ.โนนแดง		รพ.ปักธงชัย		รพ.เสิงสาง		

รพ.หนองบุนมาก)			ดำาเนินการแล้ว		3		จังหวัดยังคงเหลือจังหวัดนครราชสีมา		เนื่องจากพื้นที่ติดประเมินผล

การดำาเนินงานของ	สสจ.นครราชสีมา		รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ	A		จำานวน	12	แห่ง		ระดับ	B	จำานวน		3	แห่ง		

ระดับ	C		1		แห่ง					

 	 2.5	ประเมินความเส่ียงจากการทำางานของบคุลากรในโรงพยาบาล	ตามเกณฑก์ารดำาเนนิงาน

ประเมนิความเสีย่งต่อสขุภาพบคุลากรโรงพยาบาล	ของสำานกัโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม		เปา้ 

หมาย	โรงพยาบาลชุมชน	จำานวน		16	แห่ง		ดำาเนินการได้	16	แห่ง	คิดเป็น	ร้อยละ	100	ของเป้าหมาย		ทั้งนี้

ท่ีสามารถดำาเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย	 เนื่องจาก	การออกประเมินจะประสาน	และออกร่วมกับสำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด		 	และโรงพยาบาลเห็นความสำาคัญในการดำาเนินงาน	เพราะการดำาเนินงานนี้สามารถนำา

ไปตอบในส่วนของการขอรับรอง	HA	และ	HPH	ได้ด้วย

	 3.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือดออกของศูนย์

ควบคมุโรคตดิตอ่นำาโดยแมลง	มเีปา้หมายประชมุตดิตาม		3		ครัง้	คอืไตรมาส	1	ไตรมาส	2	และไตรมาส	4		กลุม่ 

เป้าหมายเป็นบุคลากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลง	ชัยภูมิ		บุรีรัมย์	สุรินทร์	และปากช่อง	รวม	30	

คน	ผลการดำาเนินงานสามารถจัดประชุมได้ตามเป้าหมาย	(แต่การประชุมครั้งที่	3	ได้มีการปรับเป้าหมายลง

เหลือ	20	ราย	และปรับลดงบประมาณลง	เพื่อให้ทันเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณและให้คุ้มค่าที่สุด)	

	 4.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง

	 	 4.1	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา	5		เรื่อง	ได้แก่

	 	 	 4.1.1	 กจิกรรมการศกึษาความไวของยงุลายบา้นโดยวธิ	ีsusceptibility	test	พ้ืนทีส่าธารณสขุ

เขต	14	ปี	2555	พบว่า	พื้นที่ทำาการศึกษาทั้งหมด	30	พื้นที่	ยุงลายบ้านระยะลูกนำ้าจำานวน	24	พื้นที่ยังไม่สร้าง

ความต้านทาน	ต่อสาร	temephos	ที่ความเข้มข้น	0.02	ml/l	มีเพียง	6	พื้นที่ที่มีแนวโน้มสร้างความต้านทาน	

ส่วนการศึกษาระดับความไวของยุงลายบ้านระยะตัวเต็มวัย	พบว่า	ยุงลายในพื้นที่ศึกษา	มีระดับความไวต่อ

สาร	cypermethrin	 0.05%,	propoxur	 0.1%	และmalathion	 0.8%	 ในระดับตำ่า	 ส่วนระดับความไวต่อสาร	

deltamethrin	0.05%	และ	cyfluthrin	0.15%	พบว่า	ยุงลายในแต่ละพื้นที่มีความไวต่อสารในหลายระดับ	คือ	

ระดับตำ่า	ระดับปานกลาง	และระดับสูง

	 	 	 4.1.2	 การจดัทำาขอ้มูลอา้งองิชนดิซโีรทยัปโ์รคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	ป	ี2555	

ทำาการสุ่มจับยุงลายบ้านตัวเต็มวัยเพศเมียในพื้นที่	 4	จังหวัด	จำานวนทั้งสิ้น	135	ตัวอย่าง	ตรวจพบเชื้อไวรัส 

เดงกี่ชนิด	Den-2	และ	Den-3	จำานวน	7	ตัวอย่าง	

	 	 	 4.1.3	 การศึกษาชีวนสิยั	ชนดิ	และความหนาแนน่ของยงุกน้ปลอ่งในพืน้ทีเ่สีย่งตอ่โรคมาลาเรยี

พื้นที่สาธารณสุขเขต	14	ปี	 2555	พบว่า	 ไม่พบลูกนำ้ายุงก้นปล่องที่เป็นพาหะหลัก	แต่พบลูกนำ้ายุงพาหะรอง

ชนิด	 	An.	 aconitus	และลูกนำ้ายุงที่สงสัยว่าเป็นพาหะชนิด	An.	 philippinensis	และ	An.	 babirostris	 g.	 

การศึกษายุงก้นปล่องระยะตัวเต็มวัย	พบยุงพาหะหลัก	2	ชนิด	คือ		An.	minimus		และAn.	dirus	ยุงพาหะรอง	

1	ชนิด	คือ	An.	aconitus	และยุงสงสัยว่าเป็นพาหะอีก	1	ชนิด	คือ	An.	philippinensis	

	 	 	 4.1.4	 การจัดทำาข้อมูลอ้างอิงค่าดัชนีทางกีฏวิทยา		2555	พบว่า	พื้นที่เสี่ยงเขตเทศบาลนคร/

เมือง	มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลางทั้ง	4	พื้นที่	พื้นที่นำาร่องอำาเภอควบคุม
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โรคเขม้แขง็	มคีวามเสีย่งตอ่การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในระดบัปานกลาง	จำานวน	30	พืน้ที	่และความเสีย่งฯ	

ระดับตำ่า	จำานวน	6	พื้นที่	(เขตชนบท	อำาเภอพิมาย	เขตเมืองและเขตชนบท	อำาเภอครบุรี	จังหวัดนครราชสีมา	

เขตชนบท	อำาเภอหนองบวัแดง	จังหวดัชยัภูม	ิเขตเมอืง	คเูมอืง	จงัหวดับรุรีมัย	์และเขตเมอืง	อำาเภอสนม	จงัหวดั

สุรินทร์)

	 	 	 4.1.5	 การจัดทำาข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี	ปี	2555	พบว่า	เครื่องพ่นเคมีที่นำามา

ตรวจประเมินจำานวน		257	เคร่ือง		เครือ่งพน่เคมทีีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน	จำานวน	82	เครือ่ง	คดิเปน็รอ้ยละ	31.91	

เครื่องพ่นเคมีที่ผ่านมาตรฐานแบบต้องมีการแก้ไข	จำานวน		117	เครื่อง		คิดเป็นร้อยละ	45.53	และเครื่องพ่น

เคมีที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้	จำานวน		58	เครื่อง	คิดเป็นร้อยละ		22.56

	 	 	 4.1.6	 การประเมินความพงึพอใจการจดัทำาขอ้มลูอา้งองิมาตรฐานเครือ่งพน่เคม	ีป	ี2555	พบ

ว่า	มีภาคีเครือข่ายที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำานวน	102		แห่ง	จากทั้งหมด	120	แห่ง	ภาคีเครือข่าย

มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำาเนินงานที่ระดับมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	72.5	รองลงมาคือ	ระดับ

มาก	คิดเป็นร้อยละ	27.5		

	 5.	 การเผยแพร่ผลงาน		3	รายการ	ได้แก่

	 	 5.1	 จัดทำาแผ่นพับแนะนำาศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำาโดยแมลง	เป้าหมาย	2,000		แผ่น	

	 	 5.2	 จัดทำาเล่มสรุปรายงานการประเมินผลการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรค	 5	 โรค	 เป้าหมาย	 

1,000		เล่ม

	 	 5.3	 จัดทำาเล่มสรุปรายงานการข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา	5	เรื่อง	เป้าหมาย	1,000		เล่ม	

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 6.1	 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน

	 6.2	 มีเป้าหมายผลผลิตของโครงการชัดเจน

	 6.3	 มีการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

	 6.4	 มีคู่มือแนวทางการติดตามประเมินการดำาเนินงานตามมาตรฐานโรค	5	โรคจากสำานักที่เกี่ยวข้อง	

ในกรมควบคุมโรค

	 6.5	 มีวิธีการและแนวทางการดำาเนินงานจัดทำาข้อมูลทางกีฏวิทยา	 และมาตรฐานเคร่ืองพ่นตาม

แนวทางขององค์การอนามัยโลก

	 6.6	 มีห้องปฏิบัติการ	 และเครื่องมือที่พร้อมสำาหรับการดำาเนินงานจัดทำาข้อมูลทางกีฏวิทยา	 และ

มาตรฐานเครื่องพ่นตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

	 6.7	 มีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุน	ได้แก่	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

	 6.8	 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะโรคเป็นผู้ดำาเนินงานประเมินมาตรฐาน	 และมีนักกีฏวิทยา 

ดำาเนินงานเฉพาะด้าน
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7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 7.1	 บางกิจกรรมมีการเลื่อนเวลาจากแผนเดิมที่ตั้งไว้เนื่องจากมีงานบางโครงการจากกรมส่งมาใน

ระหว่างปีทำาให้ต้องมีการจัดลำาดับความสำาคัญของงานใหม่

	 7.2	 บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินผลบางโรคมีน้อย

	 7.3	 การดำาเนนิงานแบบยทุธศาตร์ทำาใหต้อ้งจดัทำาโครงการแบบรวมหลายกจิกรรม	ซึง่ทำาใหโ้ครงการ

ใหญ่เกินไป	ผู้กำากับดูแลไม่สามารถควบคุมปัจจัยแทรกแซงจากภายนอกได้	เช่น	บุคลากรบางท่านต้องไปทำา

กิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ	มาก	ทำาให้การดำาเนินงานไม่ตรงกับแผนที่ตั้งไว้

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

 8.1	 ด้านบริหาร	 :	 ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์โครงการประจำาปีของทั้งหน่วยงาน	 เพ่ือให้มีความ

เหมาะสม	พอดีกับอัตรากำาลัง	 เวลา	ที่มีอยู่	 รวมทั้งนำาปัจจัยภายนอกเข้ามาพิจารณาด้วยว่าจะส่งผลกระทบ

ตอ่ประสิทธภิาพและประสทิธผิลของโครงการ	ซึง่ในแตล่ะปจีะมงีานนโยบาย	งานเรง่ดว่นจากนโยบายรฐับาล	

กระทรวง	และกรมเข้ามาเป็นปัจจัยแทรกแซง	ส่งผลให้ต้องมีการปรับงบประมาณ	ปรับเป้าหมาย	ระยะเวลา	

แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการประเมินผลโครงการกลับต้องยึดกับเกณฑ์เดิมซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นพอ	

 8.2	 ด้านวิชาการ	 :	 ทุกสำานักควรสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแก่

บคุลากรในลกัษณะของโครงการนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งจดุแขง็ของหนว่ยงานในการปฏิบตังิานรว่มกบัหนว่ย

งานเครือข่าย

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานโรคควรมีการประเมินทุกๆ	2	ปี	 	 เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายได้นำา

ผลการประเมนิไปแกไ้ขปญัหา	และการตดิตามประเมนิซำา้อกี	2	ปถีดัมาเพือ่เปน็การเปรยีบเทยีบวา่หนว่ยงาน

มีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

	 9.2	 ควรยกระดับการประเมินมาตรฐานโรคจากการประเมินเพื่อกระตุ้นหน่วยงาน	 เป็นการประเมิน

เพือ่	“รบัรองหนว่ยงาน”	ทัง้นีเ้พือ่สรา้งแรงจงูใจและสนบัสนนุนโยบาย	“อำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื”		

	 9.3	 ควรขยายการจดัทำาขอ้มูลอา้งองิทางกฏีวทิยาเพือ่สนบัสนนุการแกไ้ขปญัหาของพืน้ทีใ่หค้รอบคลมุ

มากขึน้	ไดแ้ก	่ขอ้มลูการทดสอบความไวของยงุลายตอ่สารเคม	ีการเฝ้าระวงัเชือ้ไวรัสเดงกีใ่นยงุลาย	การสำารวจ

พาหะยงุกน้ปลอ่งในงานมาลาเรียในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วและพืน้ทีส่วนยางทีม่กีารเปลีย่นแปลงระบบนเิวศวทิยาใน

เขตสาธารณสุขที่	14	

	 9.4	 หน่วยงานควรจดัระบบ	และสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลผลติของโครงการใหห้นว่ยงานใชป้ระโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม
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รูปภาพกิจกรรม

การประเมินมาตรฐานโรค
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ภาพกิจกรรมการจัดทำาข้อมูลอ้างอิงโรคติดต่อนำาโดยแมลง
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1. บทสรุปผู้บริหาร

	 จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมาได้ใช้มาตรการ

ต่าง	ๆ	 ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	 เช่น	การป้องกันก่อนการระบาด	ระหว่างการระบาด	และหลัง

การระบาดของโรค	แต่ยังคงพบว่าบางพื้นที่ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้	 ยังพบ 

ผูป้ว่ยเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่งซำา้ซาก	ดังนัน้จงึไดจ้ดัทำาโครงการนีข้ึน้โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใหไ้ดแ้นวทางนำา

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก	โดยใช้พื้นที่ในการดำาเนินงาน	ดังนี้

	 1.	 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่	5.1	ชัยภูมิ	ดำาเนินการที่	อำาเภอภักดีชุมพล	จังหวัดชัยภูมิ	

	 2.	 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่	5.2	บุรีรัมย์		อำาเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	

	 3.	 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่	5.3	สุรินทร์	อำาเภอปราสาท	จังหวัดสุรินทร์	

	 4.	 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่	5.4	ปากช่อง	อำาเภอแก้งสนามนาง	จังหวัดนครราชสีมา	

	 ผลการดำาเนินงานพบว่าหลังดำาเนินการ		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเห็นความสำาคัญ	มีส่วน

ร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจำานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง	 	 และเมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้น

ก็สามารถควบคุมโรคจนไม่เกิดผู้ป่วยซำ้าซากในหมู่บ้านที่เกิดโรค

	 ข้อเสนอแนะของโครงการ

	 1.	 การดำาเนินงานตามโครงการควรเลือกพ้ืนที่ที่ดำาเนินการไม่ควรห่างไกลที่ตั้งสำานักงานฯ	มากนัก	

เพราะจะได้มีการติดตามได้อย่างใกล้ชิด	 ถ้าอยู่ห่างไกลมากจะต้องมีการพักค้างในพื้นที่เพื่อจะได้มีเวลาใน

การสุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ครอบคลุมได้มากกว่านี้

	 2.	 การสำารวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์	ตอบข้อคำาถาม	ก็ได้

ข้อมูลที่จากการพูดคุย	ถ้าต้องการข้อมูลที่แท้จริง	จะต้องไปพูดคุย	สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน	บุคลากร		

ผู้รับผิดชอบทุกระดับชั้น	และสังเกตพฤติกรรม	สิ่งแวดล้อม	วิถีชีวิตสังคม		และวัฒนธรรม		การกระทำากิจกรรม

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	 ว่าเขาทำาอย่างไร	ทำาไมจึงเกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกซำ้าซากในพื้นที่	 ซึ่ง

ต้องมีเวลาในการสำารวจข้อมูล	เพื่อนำาข้อมูลปัญหาที่ได้	มาทำาการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้	อย่าง 

ถูกต้องตรงตามสาเหตุของปัญหา	เพราะการพูดคุยสัมภาษณ์อาจจะได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ได้

	 3.	 การประสานงานจะตอ้งมีการประสานพดูคยุโดยตรงและมหีนงัสอืราชการขอความรว่มมอื	กบัหน่วย

งานที่เกี่ยว	 	 ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการขอความร่วมมือในครั้งนั้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจวิธีการ	 เห็น

ประโยชน์ความสำาคัญ	และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร่วมคิดร่วมทำา	มีบทบาทรับผิดชอบของแต่ละงาน	แต่ละ

ฝ่าย	มีเป้าประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา		ถ้าประสานแต่หนังสือราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เห็น

ความสำาคัญ	และไม่ได้รับความร่วมมือ	หรืออาจจะไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการพัฒนาการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบ

ในพื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
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	 4.	 การดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจและปฏิบัติ

ตามวิธีที่ถูกต้อง	ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน	 จะทำาให้ไม่

เกิดผู้ป่วยซำ้าซากเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นอีก

2. หลักการและเหตุผล

	 โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่	 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายหลักที่ชัดเจน	 และให้

ความสำาคัญ	จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก	ของประเทศไทย	วันที่	1	มกราคม	2554	ถึงวันที่	24	มิถุนายน	

2554	มีรายงานผู้ป่วย	 22,042	 ราย	 เสียชีวิต	 13	 ราย	อัตราป่วย	 34.77	ต่อประชากรแสนคน	 โดยในพื้นท่ี

สาธารณสุขเขต	14	มีรายงานผู้ป่วย	ทั้งสิ้น	1,848	ราย	คิดเป็นอัตราป่วย	27.86	แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต	โดย

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์		คิดเป็นอัตราป่วย	36.32	รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์		คิดเป็น

อัตราป่วย	29.50	จังหวัดนครราชสีมา	คิดเป็นอัตราป่วย	24.84	และ	จังหวัดชัยภูมิ	คิดเป็นอัตราป่วย	21.13	

ต่อประชากรแสนคนตามลำาดับ

	 จากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	จงัหวดันครราชสีมาไดใ้ชม้าตรการตา่ง	ๆ 	 

ในการปอ้งกันควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก	เชน่	การปอ้งกนักอ่นการระบาด	ระหวา่งการระบาด	และหลังการระบาด

ของโรค	แต่ยังคงพบว่าบางพื้นที่ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้	ยังพบผู้ป่วยเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องซำ้าซาก	ได้แก่	อำาเภอภักดีชุมพล	จังหวัดชัยภูมิ	อำาเภอคูแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	อำาเภอประสาท	

จงัหวัดสุรนิทร	์อำาเภอแกง้สนามนาง	จงัหวดันครราชสมีา	พบปญัหาการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรคไข้เลอืด

ออกเมือ่มกีารระบาด	เชน่	การบรหิารจดัการของหนว่ยงาน	ยงัไมม่กีารเตรยีมความพรอ้มกอ่นการระบาด			ระบบ

รายงานยังไมร่วดเร็วทนัททีีพ่บผูป้ว่ย	โดนเฉพาะวนัเสารอ์าทติยห์รอืวนัหยดุราชการ		ยงัขาดระบบการรายงาน

เร่งด่วนรองรับ	หมู่บ้านเกิดโรค		ยังมีการพ่นสารเคมีไม่ถูกต้อง	ไม่ครอบคลุม	และมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่	

ทำาให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้น	นอกจากนั้นการให้สุขศึกษากับประชาชน	การสร้างความร่วมมือ

ให้มีการกำาจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกนำ้ายุงลาย	 	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 เช่น	บ้าน	วัด	

โรงเรียน	อบต.	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	และการให้ความสำาคัญของผู้บริหารทุกระดับ	 	ยังมีการติดตาม	กำากับ	

แนะนำา		ไม่ต่อเนื่อง	ถูกต้อง	ชัดเจน	จากปัญหาดังกล่าวจึงทำาให้บางพื้นที่ไม่สามารถควบคุม	หรือหยุดยั้งการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้	ยังคงพบผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซำ้าซาก

	 สำานกังานปอ้งกันควบคุมโรคที	่5	นครราชสมีา	จงึจดัทำาโครงการพฒันาการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุ

โรคไขเ้ลอืดออกเชงิระบบในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดซำา้ซาก	พืน้ทีส่าธารณสุขเขต	14	โดยใชว้ธิกีารจดัการปญัหาเชงิ

ระบบ	ตามหลักการนโยบายอำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	ของกรมควบคุมโรค	กล่าวคือ	มีโครงสร้าง

การจัดการ,	มรีะบบงานระบาดวทิยาทีด่,ี	มกีองทนุทอ้งถิน่รว่มดำาเนนิการ,	มแีผนงานโครงการควบคมุโรคท่ีเปน็

ปญัหาและมผีลการควบคมุโรคทีเ่ปน็ปญัหา	เนือ่งจากการแกป้ญัหาโรคไขเ้ลือดออกตอ้งอาศยัความร่วมมอืทกุ

ภาคสว่น	และมกีารแก้ปญัหาอย่างเปน็ระบบ	จงึจะสามารถปอ้งกนัและควบคมุโรคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ซึง่

โครงการนีจ้ะสง่ผลใหห้นว่ยงานพฒันาเปน็ศนูยก์ลางนโยบาย	มาตรการ	นวตักรรม	ขอ้มลูอา้งองิ	และมาตรฐาน

วิชาการ		เฝ้าระวัง	ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ	ที่ได้มาตรฐานสากล	(INOVATION)	ต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1)	วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนทีท่ีม่กีารระบาดซำา้ซาก	พืน้ท่ี

สาธารณสุขเขต	14											

 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูวธิกีารดำาเนนิงาน	ปญัหาอปุสรรค	ในการปอ้งกนัควบคมุโรคของพืน้ทีพ่บผูป้ว่ย

โรคไข้เลือดออกซำ้าซาก	ในช่วงก่อนฤดูการระบาด	ตามมาตรฐานของสำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง

	 	 2.2	 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง

	 	 2.3	 เพื่อให้พื้นที่ดำาเนินการตามแผนงานที่วางไว้

4. ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

	 4.1	 จำานวนแนวทางการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก		

จำานวน	1	เรื่อง

	 4.2	 จำานวนสรปุบทเรยีนการปอ้งกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกเชงิระบบในอำาเภอทีม่ผีูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก

ซำ้าซาก		จำานวน	1	ฉบับ

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

 (1)	งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PAST	ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด				292,000		บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลการใช้จ่าย		292,000		บาท			คิดเป็นร้อยละ		100

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	 ได้ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	ณ	สิ้นไตรมาส	4	คิดเป็นร้อยละ100	โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้		

 (2)	ผลผลิต(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้		

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	

12	เดือน

แนวทางการดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรคไขเ้ลือดออกในพืน้ทีท่ีม่กีาร

ระบาดซำ้าซาก

1		เรื่อง 1	เรื่อง

สรุปบทเรียนการควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำาเภอ 1	ฉบับ 1	ฉบับ

ขอ้มลูการดำาเนนิงานทีผ่า่นมาของพืน้ทีท่ีม่ผีูป้ว่ยซำา้ซาก	เพือ่ใชใ้นการ

จัดทำาแผน

4	ชุด 4	ชุด
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สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำาเนินงานตามแผนการดำาเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก

1	ฉบับ 1	ฉบับ

แผนงานโครงการปอ้งกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด

ซำ้าซาก	พื้นที่สาธารณสุขเขต	14	

1	แผนงาน 1	แผนงาน

 (3)	ผลลัพธ์(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

(PART	-1	และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)	

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12		เดือน

จำานวนแนวทางการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน

พื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก		จำานวน	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

จำานวนสรุปบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบ

ในอำาเภอที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกซำ้าซาก		จำานวน	1	ฉบับ

1	ฉบับ 1	ฉบับ

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 กิจกรรมที่	 1	 ดำาเนินการประสานงานชี้แจงหลักการและเหตุผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 

เป้าหมาย		จ.ชัยภูมิ	อ.ภักดีชุมพล	ที่	ต.เจาทอง	ต.แหลมทอง	ต.ลาดชุมพล	ต.นาระยะ

	 จ.บุรีรัมย์	อ.แคนดง	ที่	ต.แคนดง	ต.ดงพลอง	ต.สระบัว	ต.หัวฝาย

	 จ.สุรินทร์	อ.ปราสาท	ที่	ต.โชคนาสาม	ต.ทมอ	ต.บ้านไทร	ต.บ้านพลวง

	 จ.นครราชสีมา	อ.แก้งสนามนาง	ที่	ต.แก้งสนามนาง	ต.โนนสำาราญ	และ	ต.บึงพะไล

	 สำารวจขอ้มูลการดำาเนนิงานสอบสวนควบคมุโรคไขเ้ลอืดออก	และขอ้มลูทัว่ไปในพืน้ทีโ่ดยการสมัภาษณ	์

และสังเกต	สภาพแวดล้อมทั่วไป			โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกรมควบคุมโรคในอำาเภอที่มีอัตรา

ป่วยซำ้าซาก	จังหวัดละ	1	อำาเภอ	จากนั้นสุ่มตำาบลเพื่อสำารวจข้อมูลร้อยละ	30		โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำา

โดยแมลงที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ	ช่วงเดือนตุลาคม	–	ธันวาคม	2554	

 กิจกรรมที่	 2	 นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน	 สำารวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การดำาเนินงานป้องกัน

ควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซำ้าซาก		พบปัญหาการดำาเนินงาน	มาวิเคราะห์	ป้อนข้อมูลกลับให้

คณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำาเภอ	โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำาโดยแมลงที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ	

 กิจกรรมที่	3		การจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา		เพื่อจัดทำาแผนการพัฒนาการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย

ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย	 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโรคไข้เลือดออกจากสาธารณสุขจังหวัด	 	 สาธารณสุขอำาเภอ	

โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	ประธาน	อสม.ผู้นำาชุมชน	ครู		

เจา้หนา้ทีจ่ากศนูย์อา้งองิโรคติดต่อนำาโดยแมลง	และศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นำาโดยแมลง		นำาปญัหามารว่มหา

แนวทางแก้ไขปัญหา	และจัดทำาแผนการดำาเนินงาน	
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 กิจกรรมที่	4		ติดตามให้คำาชี้แนะระหว่างการดำาเนินงาน	ตามแผนงานของตำาบลและชุมชน

 กิจกรรมที่	5	ประเมินผลหลังการดำาเนินงาน	กิจกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เป้าหมาย	

ผลการวิเคราะห์

	 จากการดำาเนนิงานตามโครงการ	ตามแผน	และมาตรการตา่ง	ๆ 		ทำาใหผู้้ปว่ยและอตัราปว่ยโรคไขเ้ลอืด

ออกลดลง	 	 ต้องนำาหลักวิชาการและเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้และต้องอาศัยความร่วมมือ

ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน		บูรณาการแผนงานร่วมกันกับ	มีการประสานงานพูดคุยสร้างความเข้าใจ	แลก

เปลีย่นเรยีนรู	้	หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้	ทัง้เปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	อยา่งตอ่เนือ่ง		ผลกัดนั

ให้เป็นนโยบายในระดับอำาเภอ	ตำาบล	หมู่บ้าน	ก็สามารถทำาให้ผลการดำาเนินงานนั้นประสบความสำาเร็จได้

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

	 ผู้บริหารระดับสูง	สาธารณสุขจังหวัด	นายอำาเภอ	สาธารณสุขอำาเภอ	 รพ.สต.	 เห็นความสำาคัญ	 ร่วม

ดำาเนินการแก้ไขปัญหา	ขับเคลื่อนแนวทางนโยบาย	อย่างจริงจัง	การดำาเนินงานจึงสำาเร็จได้

	 กำาหนดบทบาทหนา้ทีใ่หก้บัผูท้ีม่ศีกัยภาพรบัผดิชอบชดัเจน		สามารถดำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ	

	 การประสานงานให้หน่วยงาน	บุคลากร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ประชาชนที่เกี่ยวข้อง	ทุกคนเข้าใจ	ชี้แจง

ปญัหา	วธิกีารปฏบิติั	เพือ่แกไ้ขปญัหา	และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการปอ้งกนัควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกท่ีถกูตอ้ง

	 การตดิตาม	กระตุน้ชีแ้นะใหก้บัหนว่ยงานและประชาชน	มคีวามรูเ้ขา้ใจวธิกีารปฏบิตัใินการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมการดำาเนินการ	ป้องกันควบคุมโรค	กระทำาตามกิจกรรม	ทดลองลงมือปฏิบัติ	 สามารถเห็นผลจาก

การกระทำาจนเปน็ทีย่อมรบัและปฏบิตัติอ่เนือ่งเปน็พฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งจนมองเหน็วา่เปน็ปญัหาของตนเองและ

ชุมชน	สามารถกระทำาได้ตัวของเขาเองอย่างยั่งยืน	

	 การประเมินผล	หลังจากดำาเนินการตามกิจกรรม	พบว่า	หน่วยงาน	และประชาชนในพื้นที่มีความร่วม

มือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 จนทำาให้ไข้เลือดออกลดลง	และ

เมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถควบคุมโรคได้ทัน	จนไม่ทำาให้เกิดโรคไข้เลือดออกซำ้าซากในหมู่บ้านได้

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำาเนินงาน

	 การบริหารเวลาการใช้งบประมาณได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำาหนดไว้ในแผน	 เนื่องจากมีงานนโยบายเร่ง

ดว่นจากกรมฯ		สำานกัฯ	เขา้มาแทรกซึง่ตรงกบัแผนทีว่างไวจ้งึตอ้งมกีารเลือ่นแผนการดำาเนนิงานออกไป		พืน้ที่

อยู่ห่างไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก	 	 จึงทำาให้การเก็บข้อมูลไม่ดี	 และครอบคลุมเท่าที่ควร	 	 เนื่องจาก

ประชาชนไม่ค่อยอยู่บ้าน	มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด	 ผู้ที่รับผิดชอบใน

ระดับพื้นที่มีน้อยและมีการติดประชุมบ่อยทำาให้การออกไปขอข้อมูลไม่ค่อยสะดวกจนต้องทำาให้ต้องมีการ

เดินทางหลายครั้ง	และบางครั้งต้องติดต่อกันทางโทรศัพท์ทำาให้ได้ข้อมูลไม่ละเอียดมากนัก		ผู้ร่วมโครงการมี

ประสบการณ์ในการทำางานโครงการลักษณะนี้น้อย	อาจมีปัญหาในการซักถามข้อมูลเชิงลึก	
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8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 ตอ้งการรบัการสนบัสนนุเรือ่งงบประมาณ	วสัดอุปุกรณใ์นการปฏิบตังิาน	และนกัวชิาการเพิม่	เนือ่งจาก

การทำางานในลกัษณะวชิาการจะต้องใช้ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการทำางานทางดา้นวชิาการคอ่นขา้งมากพอ

สมควรถึงจะทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้			

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	 การดำาเนินงานตามโครงการควรเลือกพื้นที่ที่ดำาเนินการไม่ควรห่างไกลที่ตั้งสำานักงานมากนัก	

เพราะจะได้มีการติดตามได้อย่างใกล้ชิด	 ถ้าอยู่ห่างไกลมากจะต้องมีการพักค้างในพื้นที่เพื่อจะได้มีเวลาใน

การสุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ครอบคลุมได้มากกว่านี้

	 9.2	 การสำารวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์	ตอบข้อคำาถาม	ก็ได้

ข้อมูลที่จากการพูดคุย	ถ้าต้องการข้อมูลที่แท้จริง	จะต้องไปพูดคุย	สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน	บุคลากร		

ผู้รับผิดชอบทุกระดับชั้น	และสังเกตพฤติกรรม	สิ่งแวดล้อม	วิถีชีวิตสังคม		และวัฒนธรรม		การกระทำากิจกรรม

การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	 ว่าเขาทำาอย่างไร	ทำาไมจึงเกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกซำ้าซากในพื้นที่	 ซึ่ง

ต้องมีเวลาในการสำารวจข้อมูล	เพื่อนำาข้อมูลปัญหาที่ได้	มาทำาการวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้	อย่าง

ถูกต้องตรงตามสาเหตุของปัญหา	เพราะการพูดคุยสัมภาษณ์อาจจะได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ได้

	 9.3	 การประสานงานจะต้องมีการประสานพูดคุยโดยตรงและมีหนังสือราชการขอความร่วมมือ	กับ

หน่วยงานที่เกี่ยว		ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการขอความร่วมมือในครั้งนั้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจวิธีการ	

เห็นประโยชน์ความสำาคัญ	และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ร่วมคิดร่วมทำา	มีบทบาทรับผิดชอบของแต่ละงาน	

แต่ละฝ่าย	มีเป้าประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา	 	ถ้าประสานแต่หนังสือราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะ

ไม่เห็นความสำาคัญ	และไม่ได้รับความร่วมมือ	หรืออาจจะไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

	 9.4	 การดำาเนนิงานปอ้งกนัควบคุมโรคไขเ้ลอืดออก	หากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามตัง้ใจและปฏบิตัิ

ตามวิธีที่ถูกต้อง	ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน	 จะทำาให้ไม่

เกิดผู้ป่วยซำ้าซากเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นอีก
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 โครงการ มีทั้งสิ้น  2  กิจกรรมยอย ไดแก การจัดทําขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการ

ไดมาตรฐาน เผยแพรผานเว็บไซต และกิจกรรมจัดทํารายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2554 และการพยากรณ

โรค พ.ศ.2555 ผลการดําเนินงาน มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยรวมทั้งส้ิน 6 เรื่อง รายงานโรคเรงดวนประจํา

สัปดาห 36 ฉบับ  และจัดทําหนังสือสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุข

ที่ 14  พ.ศ.2554 และพยากรณโรค 2555 จํานวน 24 เรื่อง และไดเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
 1. ควรมกีารพฒันาศนูยขาวกรองเตอืนภยัทางดานวชิาการดานการบรหิารจดัการขอมลู การวเิคราะห

สถานการณและการพยากรณโรคอยางตอเนื่อง เพื่อการเตือนภัยใหทันเหตุการณ

 2. ควรมีประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขาวกรองเตือนภัย

 3. ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social network) ในการบริหารเครือขายและการจัดการขาวกรอง

เตือนภัย

ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
 1. ควรมแีผนพัฒนาบคุลากรดานการจัดการขอมลูเพือ่จดัทาํขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุมโรค เชน

การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน 

 2. เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนยขาวกรองเตือนภัยในระดับจังหวัด และใหมีการเชื่อมตอ

ขอมูลในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการได

2. หลักการและเหตุผล   

 ปจจุบนัมีการระบาดของโรคภยัไขเจบ็เกดิขึน้มากมายหลายโรค ไมวาจะเปนโรคประจาํถิน่ เชนอจุจาระ

รวงเฉยีบพลัน โรคเลปโตสไปโรซีส  โรคอุบตัใิหมอบุตัซิํา้ เชนไขหวดันก ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  เปนตน 

รวมถึงอุบัติภัยที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนมาก และนอกจากนั้นยังพบวาโรค

อุบัติใหมแตละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกวาง เชนระบาดท่ัวประเทศ หรืออาจจะระบาดไปไดทั่ว

โลก และป 2548 สมัชชาองคการอนามัยโลกไดมีการรับรองและประกาศใหทุกประเทศทั่วโลกรวมกันปฏิบัติ

ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation, IHR 2005 ซึ่งยุทธศาสตรที่ 4 

ของกฎอนามัยระหวางประเทศ ค.ศ.2005 ไดกําหนดใหเปนเรื่อง การพัฒนาระบบเฝาระวัง สอบสวน ควบคุม

โรค และรักษาพยาบาล โดยมีเปาหมายให หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีขอมูลขาวสารทางระบาดวิทยา 

และ/หรือ

ª×èÍâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÐººà½‡ÒÃÐÇÑ§¢‹ÒÇ¡ÃÍ§âÃ¤áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾ 

»‚ 2555 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 Ñ̈§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
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ขาวกรองโรค/ภยัสขุภาพทีม่คีณุภาพและเพยีงพอตอการใชประโยชนในการวางแผน กาํกบัตดิตามและประเมนิ

ผลการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน และยุทธศาสตรของกรมควบคุม

โรคไดกาํหนดใหทกุหนวยงานในสงักดัทีเ่ก่ียวของ ทาํโครงการ การพฒันาประสทิธภิาพระบบขาวกรองโรคและ

ภัยสุขภาพ ซึ่งจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 พบวาโครงการนี้ ยังมีปญหาดานการรายงานขอมูล

จากเครือขายลาชากวากําหนดในบางสัปดาห ทําใหการจัดทํารายงานสถานการณโรคมีความลาชาตามมา

 ดงัน้ัน สาํนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมา จงึไดจดัทาํโครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

ระบบเฝาระวังขาวกรองโรคและภัยสุขภาพข้ึน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝาระวังขาวกรองโรคและภัย

สขุภาพ โดยมวีตัถปุระสงคเฉพาะเพ่ือจดัทาํฐานขอมูลขาวสารทีจ่าํเปนสาํหรบังานขาวกรองโรคและภยัสขุภาพ 

จัดทําขาวกรองเตือนภัย เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ พัฒนาเครือขายขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ 

และเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถทํางานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทาย

ที่สุดมีความคาดหวังวาศูนยขาวกรองเตือนภัยของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มี

ขอมูลการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ที่สามารถพยากรณแนวโนมของสถานการณ และ

เตือนภัย ไดอยางทันเวลา

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

 1) วัตถุประสงคหลัก
   เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝาระวัง 5 ระบบโรค เพื่อจัดทําขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ 

สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 5

 2) วัตถุประสงคเฉพาะ

  1. เพื่อใหมีฐานขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีถูกตองและทันสมัย

  2. เพื่อใหมีกลวิธีและจัดทํารายงานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพเพื่อการเตือนภัยที่ไดมาตรฐาน

  3. เพื่อใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาถึงขาวกรองเตือนภัยที่ไดมาตรฐาน

 ผลผลิตของโครงการ

 1. มีรายงานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพท่ีมีการดําเนินการไดมาตรฐาน อยางนอย 6 เรื่อง เผยแพร

ผานเว็บไซตและสงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของ

 2. มีรายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2554 และการพยากรณแนวโนม พ.ศ.2555 จํานวน 1 ฉบับ

 3. มีการนําเสนอสถานการณ/เหตุการณในที่ประชุม คปสข.

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย

 ตัวช้ีวัดโครงการ รอยละของขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการไดคุณภาพตามมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดกิจกรรมหลัก
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 1. รอยละของโรคในฐานขอมลูเฝาระวงัโรคและภยัมคีวามถกูตอง และทนัเวลา (เปาหมาย รอยละ 80)

 2. มีการเผยแพรรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2555 และพยากรณโรคพ.ศ.2556 แกหนวยงานท่ี 

เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ( เปาหมายรอยละ 90 )

 

5. ผลการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน

 (1) งบประมาณท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย จําแนกตามผลผลิต (PART ง-5)

งบประมาณที่ไดรับตามโครงการหลักทั้งหมด 58,600 บาท จําแนกตามผลผลิตดังนี้

 ผลผลิตที่…2/2.1……… ผลการใชจาย 58,600 ..บาท คิดเปนรอยละ 100

การอภิปรายผลการใชจายงบประมาณ 

 มีการใชจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 

 (2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยผลผลิตยอยดังนี้
มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยตามเปาหมายที่กําหนด

ผลผลิต เปาหมาย ผล 12 เดือน

1. สคร.5 มีขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการไดมาตรฐาน 6 

เรื่อง เผยแพรผานเว็บไซต

6 เรื่อง 6 เรื่อง 

2. มีรายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณโรค พ.ศ.2554 

จํานวน 20 เร่ือง)

20 เรื่อง 24 เรื่อง

(PART จ-2และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)

ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไว ตามโครงการ

รหัสตัวช้ีวัด ชื่อตัวชี้วัด เปาหมาย ผล 12 เดือน

รอยละ 80 ของรายงานขาวกรองเตือนภัยมีการจัดทําตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

รอยละ 80  รอยละ 100

มีการเผยแพรรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2553 และ

พยากรณโรคพ.ศ.2554 แกหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน

เวลาที่กําหนดรอยละ 90

รอยละ 90  รอยละ 100

กระบวนการที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่ดําเนินการได
 กระบวนการท่ีสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายคือ

 1. ความรวมมือของเครือขายขาวกรองเตือนภัยทั้งในและนอกหนวยงาน

 2. ความสนใจของผูบริหารของหนวยงานและผูบริหารระดับเขต
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ผลการวิเคราะห 

 ปฏิบัติงานไดเกินกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว ทั้งในดานปริมาณและดานงบประมาณ

 (3) ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

  มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยไดคุณภาพตามที่กําหนด

(PART จ-1และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไวตามโครงการหลักและผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน

รอยละ 80 ของขาวกรองเตือนภัยมีคุณภาพดานความถูกตองและทันเวลา รอยละ 80  รอยละ 100

มีการรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2554 และพยากรณโรคพ.ศ.2555 ที่มี

คุณภาพเหมาะสมกับการใชงานของพื้นที่

รอยละ 90  รอยละ 100

ผลการวิเคราะห 
 งานขาวกรองเตือนภัยเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือของเครือขาย และการบริหารจัดการท่ีดแีละตอ

เนือ่งทําใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย มคีณุภาพ และทําใหประชาชนรับรูขอมลูขาวสารไดทนัทวงที

6. ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

 1. ความรวมมือของเครือขายขาวกรองเตือนภัยทั้งในและนอกหนวยงาน

 2. ผูรับผิดชอบงานขาวกรองมีทักษะในการจัดทําขาวกรองเตือนภัย 

7. ปญหา อุปสรรค ตอการดําเนินงาน

 บางครั้งการทํางานลาชาเนื่องจากเครือขายทั้งในและนอกหนวยงานมีภารกิจมาก ทําใหเวลาปฏิบัติ

งานไมตรงตามกําหนด

8. ความตองการการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

 ตองการสนับสนุนความรูใหมดานการจัดทําขาวกรองเตือนภัย และตองการการสนับสนุนขอมูลจาก

เครือขายภายนอกหนวยงาน 

9. ขอเสนอแนะ

 ควรจะมีการพัฒนางานขาวกรองเตือนภัยโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวอยางรายงานขาวกรองเตือนภัย

สคร.5 ใสใจ เตือนภัย: โรคมือ เทา ปาก โรคที่มาชวงเปดเทอม ป 2555

โดย กาญจนา ยังขาว กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง

 โรคมือ เทา ปาก( Hand Foot and Mouth Disease; HFMD) เปนโรคท่ีมีมานานแลวและยังเกิดการ

ระบาดเปนคร้ังคราว ระบาดคร้ังแรกในป พ.ศ.2500 ที่ประเทศแคนาดา เปนโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสกลุมที่

อยูในลาํไสของคน (Enterovirus) มหีลายสายพนัธุ สวนใหญเกดิจากเชือ้ไวรสัคอ็กซากี ้เอ 16 (coxasckievirus 

A 16),แตถาเกดิจากเชือ้คอ็กซากี ้ไวรสับ ี(coxasckievirus B)หรือเอนเทอโรไวรสั 71 (enterovirus 71) อาการ

จะรุนแรงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต หรือกลามเนื้อ

หัวใจอักเสบ การติดตอเกิดได 2 ทาง คือทางปาก และทางเดินหายใจ เชื้อจะออกมากับสิ่งขับออกจากลําคอ 

ติดมือ หรือเช้ือท่ีออกมากับอุจจาระเปอนมือ และผิวหนังผานเขาสูรางกายทางปาก โดยเพ่ิมจํานวนในลําไส 

กระจายในกระแสเลือด ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะกระจายไปอวัยวะตาง ๆ ในอาทิตยแรกของการปวยจะ

พบเช้ือไดมากท่ีสุด อาการ 1 - 2 วันแรก มีไข แผลในปาก นํ้าลายไหลพบตุมเล็ก ๆ ที่นิ้วมือ นิ้วเทา บางครั้ง

พบที่ฝามือฝาเทา และในปาก สวนใหญอาการไมรุนแรง หายไดเอง สวนใหญมีอาการ 3 - 5 วัน กรณีเด็กที่

มีโอกาสเสียชีวิต จะมีอาการ คือ มีไขสูง 3 วัน ปวดศีรษะ กระสับกระสาย นอนไมได คลื่นไส อาเจียน ระบบ

ประสาทผิดปกติ หนาเบี้ยว ระบบหายใจลมเหลว และเสียชีวิต มักเกิดกับเด็กอายุตํ่ากวา 10 ป โดยเฉพาะ

เด็กเล็ก อายุระหวาง 2 สัปดาห ถึง 3 ป โรคนี้ไมเปนปญหาในผูใหญและผูสูงอายุ โดยปกติถือวาโรคมือ เทา 

และปาก (hand foot and mouth disease) เปนโรคที่ไมรุนแรง ผื่น และตุมนํ้าใสดังกลาวสามารถหายไดเอง

ในเวลา 5-7 วัน ไมเกินสองสัปดาห แตในบางครั้งที่มีการระบาด เชื้อไวรัสสายพันธุที่รุนแรงอาจกอใหเกิดโรค

เดียวกันนี้ที่รุนแรงถึงขั้นทําใหผูปวยเด็กเสียชีวิตได

 ในป พ.ศ.2555 (ขอมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2555) มีการรายงานผูปวยโรคมือ เทา ปาก ในเขตตรวจ

ราชการสาธารณสุขที่ 14 จํานวน 196 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับกับปที่ผานมาในชวงเวลาเดียวกัน พบวา พ.ศ.

2555 มีรายงานผูปวยสูงกวา พ.ศ.2554 มากกวา 4 เทา และสูงกวาคาเฉลี่ย 5 ปจํานวน 58 ราย

 จากสถานการณดังกลาว แสดงวามีการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในชวงนี้และมีแนวโนมที่จะเกิด

การแพรกระจายของโรคในวงกวาง และเน่ืองจากสถานการณโรคในรอบหลายปที่ผานมาพบวาการระบาด

ของโรคมักจะเกิด ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเปนชวงเปดเทอม ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของดาน

การปองกนัควบคมุโรค ควรเรงใหคาํแนะนาํแกสถานประกอบการรับเล้ียงเด็ก ศนูยเดก็เล็ก ทัง้ของภาครัฐและ

เอกชน ในการปองกนัควบคมุโรค และใหความรูทีถู่กตองเร่ืองโรค มอื เทา ปาก กบัประชาชน ตามาตรการของ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
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คําแนะนําประชาชน

 1.  พอแมผูปกครอง ควรแนะนําสขุอนามัยสวนบุคคลแกบตุรหลาน และผูดแูลเด็ก โดยเฉพาะการลาง

มอืใหสะอาดทกุคร้ังกอนการเตรียมอาหารหรือกอนรับประทานอาหาร และหลังขบัถาย การรกัษาสขุอนามยัใน

การรับประทานอาหาร เชน การใชชอนกลาง หลีกเลี่ยงการใชแกวนํ้ารวมกัน นอกจากนั้น ควรใหเด็กอยูในท่ีที่

มีการระบายอากาศที่ดี ไมพาเด็กเล็กไปในที่แออัด

 2. ผูประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขลักษณะของสถาน

ที่อยางสมํ่าเสมอ เชน การเช็ดถูอุปกรณเคร่ืองเรือน เครื่องเลน หรืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ดวยนํ้ายา

ฆาเชื้อโรคเปนประจํา รวมท้ังการกําจัดอุจจาระใหถูกตองและลางมือบอยๆ

 3. ในโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ควรเพิ่มเติมความรูเรื่องโรคและการปองกันตนเอง 

เชน ไมคลุกคลีใกลชิดกับเด็กปวย การลางมือและการรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล (ดังเอกสารแนบ แนวทาง

ปองกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในศูนยเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา)

 4. ผูดูแลสระวายนํ้า ควรรักษาสุขลักษณะของสถานท่ีตามประกาศของกรมอนามัย เพื่อปองกันการ

ระบาดของโรคมือ เทา ปาก

 5. ในกรณีที่เด็กมีอาการปวยซ่ึงสงสัยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรรีบพาไปพบแพทยทันที และแยกเด็ก

อ่ืนไมใหคลุกคลีใกลชิดกับเด็กปวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ที่มีการระบาด หากเด็กมีตุมในปาก โดยที่ยัง

ไมมีอาการอื่น ใหหยุดเรียน อยูบานไวกอน ใหเด็กที่ปวยขับถายอุจจาระลงในที่รองรับ แลวนําไปกําจัดใหถูก

สุขลักษณะในสวม หากเด็กมีอาการปวยรุนแรงข้ึน เชน ไมยอมทานอาหาร ไมยอมดื่มนํ้า ตองรีบพาไปรับการ

รักษาที่โรงพยาบาลใกลบานทันที และที่สาํคัญ อยาลืมมาตรการ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” ถาปฏิบัติอยาง

สมํ่าเสมอ จะลดการแพรกระจายโรคทางเดินอาหารไดแนนอนคะ

ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร 

	 การดำาเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาระบบบริการศูนย์สาธิตบริการ	 ให้ได้มาตรฐานสากล	

เพ่ือการสง่เสรมิ/ปอ้งกนั/ควบคมุโรค	ภายในป	ี2557	สบืเนือ่งจากความเชีย่วชาญของบคุลากรในเฉพาะสาขา	

และมีชื่อเสียงในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการรักษาในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	วัณโรค	โรคเรื้อน	เลิกบุหรี่	ที่ผ่าน

มาไม่มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน	และขาดการจัดการคน	งาน	และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่ได้มีการ

พัฒนามาตรฐานของการดำาเนินงาน	

	 ผลการดำาเนินงานของศูนย์สาธิตบริการ	ที่ได้ดำาเนินงานตั้งแต่วันที่	 1	ตุลาคม	2555	 -	 30	กันยายน	

2555	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	จำานวน	78,700	บาท	มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น	77,600	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	98.60

	 ผลการดำาเนินโครงการพบว่า	 ศูนย์สาธิตบริการของ	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัด

นครราชสมีา	ผา่นเกณฑคุ์ณภาพคลนิกิโรคเรือ้น	ส่วนมาตรฐานคลินกิโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพนัธแ์ละคลนิิกเลกิ

บหุรีอ่ยู่ในขัน้ตอนการพฒันาเอกสารและฐานขอ้มลู	และควรไดร้บัการสนบัสนนุวสัดอุปุกรณใ์นการดำาเนินงาน	

เช่น	คอมพิวเตอร์	เพื่อนำามาใช้สำาหรับจัดทำาฐานข้อมูล	

	 และจากการประเมินผลโครงการ	 โดยวิธีการ	 สำารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิต

บริการ	พบว่ามีความพึงพอใจ	คิดเป็นร้อยละ	91.73	จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้	ร้อยละ	80

 

2. หลักก�รและเหตุผล

	 ศนูยส์าธติบรกิารของสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	จงัหวดันครราชสีมา	เปน็งานหนึง่ในยทุธศาสตร์

ที	่2	ทีมุ่ง่เนน้ประชาชนกลุม่เปา้หมายใหไ้ดร้บับรกิารเฝ้าระวงัปอ้งกนัควบคมุโรคทีเ่ปน็ปญัหาสำาคญั	มกีจิกรรม

หลักใหบ้ริการเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพทีเ่ปน็ปญัหารนุแรง	และกลุม่เปา้หมายพเิศษ	ตน้ทุน

เดิมที่ควรต่อยอดคือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในเฉพาะสาขาและมีชื่อเสียงในพื้นที่	 โดยเฉพาะด้านการ

รกัษาในโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ	์วัณโรค	โรคเรือ้น	เลิกบหุรี	่แตท่ีผ่่านมา	สคร.5	ยงัไมม่แีผนพฒันาศนูยส์าธิต

บริการให้ได้มาตรฐานและทิศทางพัฒนาที่ไม่ชัดเจน	และขาดการจัดการ	คน	 งาน	และงบประมาณอย่างมี

ประสทิธภิาพ	อกีทัง้การผลติผลงานวชิาการทีเ่กดิจากบรกิารเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคมุโรคในกลุม่เปา้หมายพเิศษ

มีน้อย	ดังนั้น	เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่	2	

และ	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	คือ	ระดับความสำาเร็จของส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน	และระดับสมรรถนะของ

ชื่อโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตบริการป้องกันควบคุมโรค 

ประจำาปีงบประมาณ 2555
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน	(PMQA	หมวด	3	ว่าด้วยการให้ความ

สำาคญักับผู้รบับริการและผูมี้สว่นได้สว่นเสยี)	จงึไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาศนูยส์าธติบรกิารปอ้งกนัควบคมุโรค	

ประจำาปีงบประมาณ	2555	ขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 1)	วัตถุประสงค์หลัก

	 	 พัฒนาระบบบริการศูนย์สาธิตบริการ	 ได้มาตรฐานสากล	 เพื่อการส่งเสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค	

ภายในปี	2557	

	 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพื่อให้ศูนย์สาธิตบริการของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่5	 ผ่านเกณฑ์คุณภาพคลินิกโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์	คลินิกโรคเรื้อน	คลินิกเลิกบุหรี่และเกณฑ์มาตรฐานคลินิกพิเศษ	ในปี	2555

	 	 2.2	 เพ่ือให้ศูนย์สาธิตบริการของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่5	มีแนวทางงานวิจัยด้านการส่ง

เสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค	และภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์สาธิตบริการในปี	2555

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิตบริการ	(ร้อยละ	80)

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

 (1)	งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PART	ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	78,700	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิตที่	3.1.1	ประชาชนได้รับบริการป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ผลการใช้จ่าย	77,600	บาท	คิดเป็น

ร้อยละ	98.60

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้	

	 (2)	ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

ผู้มารบับรกิารคลนิกิโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ	์

คลินิกโรคเรื้อน	คลินิกเลิกบุหรี่	

จำานวน	6,000	ราย จำานวน	11,889	ราย
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 (3)	ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

(PART	จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิตบริการ 80% 91.73%

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาระบบบริการในคลินิก	มี

การประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาปฏิบัติการคลินิก	และการตรวจมาตรฐานคลินิก

ผลการวิเคราะห์	

	 กระบวนการพฒันาระบบบริการในคลนิกิดว้ยการประชมุแลกเปลีย่นการสง่ผลในการพฒันาปรบัปรงุ

วิธีการให้บริการอีกทั้งการได้รับตรวจมาตรฐานคลินิก	 ทำาให้ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิต

บริการบรรลุเป้าหมายและมีผู้มารับบริการเกินกว่าเป้าหมาย

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 มีจำานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ

 

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 งานศนูยส์าธติบรกิาร	ไมไ่ดเ้ปน็ภารกจิสำาคญัของหนว่ยงานและไมไ่ดต้อบยทุธศาสตร์ของ	กรมควบคมุ

โรค

 

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 งานมาตรฐานคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และคลินิกเลิกบุหรี่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสาร

และฐานข้อมูล	เห็นควรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำาเนินงาน	เช่น	คอมพิวเตอร์	เพื่อไว้ใช้สำาหรับ

จัดทำาฐานข้อมูล	

9. ข้อเสนอแนะ

	 ไม่มี
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1. บทสรุปผู้บริหาร

	 ในเขตพืน้ทีส่าธารณสขุ	14	ยงัมีโรคและภยัคกุคามตอ่สขุภาพหลายชนดิทีเ่ปน็ปญัหาดา้นสาธารณสขุ

ท่ีสำาคญั	รวมทัง้สภาพการทำางานทีเ่สีย่งภยัตา่งๆ	นอกจากนีย้งัมี	ปญัหาโรคและปญัหาสขุภาพทีเ่กดิเนือ่งจาก

ภัยพิบัติต่างๆ	ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	และเกิดจากมนุษย์

เอง	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 นครราชสีมา	 เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคมุโรค	และภยัคุกคามสขุภาพในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	ดงันัน้	เพือ่ใหโ้ครงการและกจิกรรมตา่งๆในการ

ดำาเนนิงานเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคมุโรค	และภยัคกุคามสุขภาพ	ของสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	บรรลตุาม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 จึงจัดทำาโครงการนี้	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนกลุ่ม 

เปา้หมายในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	ไดร้บับรกิารปอ้งกนัควบคมุโรคและภัยสุขภาพ	และเพือ่ใหม้ยีา/เวชภณัฑ์

ที่มิใช่ยา	วัสดุวิทยาศาสตร์	และสารเคมี	สนับสนุนการดำาเนินงานต่างๆ	ได้แก่	งานคลินิกโรคเฉพาะทาง	งาน

ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย	 งานบริการด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ	 งานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา	 การตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	และงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอ้ม	ระยะเวลาในการ

ดำาเนินงานตั้งแต่	1	ตุลาคม	2554	ถึง	30	กันยายน	2555	งบประมาณที่ใช้	3,205,313.95	บาท	คิดเป็นร้อย

ละ	99.99	ของงบประมาณที่ตั้งไว้

	 ผลการดำาเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณ	

คุณภาพ	เวลา	และค่าใช้จ่าย	กล่าวคือ	ทุกกิจกรรมสามารถดำาเนินการได้ตามเป้าหมายมากกว่า	ร้อยละ	98	

ทุกกิจกรรมสามารถดำาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำาหนดในปีงบประมาณ	2555	ส่วนผลการดำาเนิน

งานตามตัวช้ีวัด	 ระดับโครงการสามารถบรรลุตามตัวชี้วัด	 กล่าวคือจำานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

บริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำาคัญมีจำานวน	30,293	ราย	คิดเป็นร้อยละ	159.43	ของเป้าหมาย	สูงกว่า

เป้าหมายที่กำาหนดไว้มาก	 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวันให้บริการของคลินิกโรคเฉพาะทางโดยเพิ่มจำานวน

วันให้บริการมากกว่าในปีที่ผ่านมาจึงมีผู้มารับบริการมากขึ้น	 รวมทั้งการให้บริการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ

ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำางานภายในกลุ่มงานจึงมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้	ปัญหา

อุปสรรคที่สำาคัญในการดำาเนินงานคือ	การปรับระบบ	estimates	ของกรมควบคุมโรค	หลังจากที่บันทึกข้อมูล

ในช่วงแรกคือข้อมูลโครงการ	 และข้อมูลการดำาเนินงานไตรมาส	 1	ทำาให้ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วสูญหายหมด	

ต้องเสียเวลาในการรายงานใหม่	

	 ข้อเสนอแนะ	คือ	ถ้ามีการปรับระบบหรือโปรแกรมการรายงานควรมีการสำารองข้อมูลไว้ทั้งหมดด้วย	

โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของทุกยุทธศาสตร์	ดังน้ันจึง

โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ 

สำาหรับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

ปีงบประมาณ 2555



121

ควรมีการดำาเนินงานทุกปีเพื่อให้การดำาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสามารถดำาเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

2. หลักการและเหตุผล

	 ในเขตพืน้ทีส่าธารณสขุ	14	ยงัมโีรคและภยัคกุคามตอ่สขุภาพหลายชนดิทีเ่ปน็ปญัหาดา้นสาธารณสขุ

ที่สำาคัญ	ได้แก่	วัณโรค	โรคเอดส์	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	ไข้เลือดออก	ไข้หวัดใหญ่	ไข้หวัดนก	และสภาพ

การทำางานที่เสี่ยงภัยต่างๆ	นอกจากนี้ยังมี	 ปัญหาโรคและปัญหาสุขภาพที่เกิดเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ	 ท้ังท่ี

เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	และเกิดจากมนุษย์เอง	 เช่น	การเกิด

อุทกภัย	ภัยแล้ง	สารเคมีระเบิด	เป็นต้น	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	เป็นหน่วยงานหลักใน

การดำาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	และภัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	โดยการจัดการ

เครือข่ายและการปฏิบัติการเสริมการป้องกันควบคุมโรค	และภัยสุขภาพ	

	 ดังนัน้	เพ่ือใหโ้ครงการและกิจกรรมตา่งๆในการดำาเนนิงานเฝ้าระวงัปอ้งกนัควบคมุโรค	และภยัคกุคาม

สุขภาพ	ของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	 5	จึงจัดทำาโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	วัสดุวิทยาศาสตร์	

และสารเคม	ีสำาหรบัสนบัสนนุการดำาเนนิงานเฝ้าระวงัปอ้งกนัควบคมุโรค	และภัยสุขภาพของหนว่ยงานภายใน

สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	รวมทั้ง

สำารองไว้สำาหรับการป้องกันควบคุมโรคในกรณีฉุกเฉิน	เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและ

การฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1)	วัตถุประสงค์หลัก

	 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ในพื้นท่ีสาธารณสุข

เขต14	

 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 2.1	 เพื่อให้มียา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	สนับสนุนคลินิกโรคเฉพาะทาง	สคร.5

	 	 2.2	 เพื่อให้มียา	วัสดุวิทยาศาสตร์	และสารเคมี	สนับสนุนควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

	 	 2.3	 เพื่อให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์สนับสนุนงานบริการด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ	สคร.5

	 	 2.4	 เพื่อให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์สนับสนุนงานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา	สคร.5	

	 	 2.5	 เพื่อให้มียา	วัสดุวิทยาศาสตร์สนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

	 	 2.6	 เพือ่ใหมี้วสัดุวทิยาศาสตรส์นบัสนนุงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม
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4. ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการ

 1)	ตัวชี้วัดระดับโครงการ

	 	 จำานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำาคัญ	(จำานวน	19,000	

บาท)

 2)	ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก

	 	 2.1	 ร้อยละของการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	สำาหรับคลินิกโรคเฉพาะทาง	สคร.5	(ร้อยละ	90)

	 	 2.2	 ร้อยละของการจัดซื้อยา	 วัสดุวิทยาศาสตร์	 และสารเคมี	 สำาหรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย	

(ร้อยละ	90)

	 	 2.3	 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา	สคร.5	(ร้อยละ	90)

	 	 2.4	 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานบริการด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ	 

สคร.5	(ร้อยละ	90)

	 	 2.5	 ร้อยละของการจัดซื้อยา	 วัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	 

(ร้อยละ	90)

	 	 2.6	 ร้อยละของการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม	(ร้อยละ	90)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

	 (1)	 งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PART	ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	3,205,500	บาท	จำาแนกตามผลผลิต	ดังนี้

	 ผลผลิตที่	4	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	3,205,313.95	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.99	

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเมือ่สิน้สดุโครงการ	สามารถใชจ้า่ยงบประมาณไดร้อ้ยละ	99.99	

ของงบประมาณทั้งหมด	บรรลุตามเกณฑ์ที่กำาหนด	(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ	90)	และในรายกิจกรรมพบว่าทุก

กิจกรรมสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ	99	ดังรายละเอียดการในตาราง

กิจกรรม งบประมาณ

ที่ได้รับ

ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ

1.	สนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	สำาหรับคลินิกโรคเฉพาะทาง	สคร.5 1,861,142 1,861,080.95

(ร้อยละ	99.99)

	2.	สนับสนุนยา	วัสดุวิทยาศาสตร์	และสารเคมี	สำาหรับงานควบคุมโรค

ไข้มาลาเรีย

164,148 149,290.00

(ร้อยละ	99.98)

3.	 สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานบริการด้านชันสูตรของห้อง

ปฏิบัติการ	สคร.5

428,363 428,361.00

(ร้อยละ	99.99)
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4.	สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา	สคร.5 64,920 499,674.50

(ร้อยละ	99.99)

5.	 สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข

672,000 672,000	

(ร้อยละ	100)

6.	สนบัสนนุวสัดุวทิยาศาสตร์สำาหรับงานมาตรฐานโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อม

14,900 14,900

(ร้อยละ	100)

 (2)	ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

1.	 ยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ได้จัดซื้อสำาหรับคลินิกโรคเฉพาะ

ทาง	สคร.5

84	รายการ 83	รายการ	

	2.	ยา	วัสดุวิทยาศาสตร์	และสารเคมีที่ได้จัดซื้อสำาหรับงาน

ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย	

14	รายการ	 14	รายการ	

3.	วสัดวุทิยาศาสตรท์ีไ่ดจ้ดัซือ้สำาหรบังานบรกิารดา้นชนัสตูร

ของห้องปฏิบัติการ	สคร.5

23	รายการ 24	รายการ	

4.	 วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดซื้อสำาหรับงานศูนย์อ้างอิง

กีฏวิทยา	สคร.5	

9	รายการ 9	รายการ	

5.	 ยา	 วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดซื้อสำาหรับการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	

2	รายการ 2	รายการ	

6.	วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดซื้อสำาหรับงานมาตรฐานโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

2	รายการ 2	รายการ	

7.	 ผู้รับบริการตรวจหรือรักษาเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้

มาลาเรีย

5,000	ราย 7,959	ราย

8.	ผู้รับบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ	สคร.5 6,000	ราย 9,973	ราย	

9.	ผูร้บับริการตรวจรักษาจากคลนิกิโรคเฉพาะทางและคลินกิ

โรคผิวหนังนอกเวลาราชการ	สคร.5	

8,000	ราย 12,361	ราย	
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 (3)	ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

(PART	จ-1	และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

1.	จำานวนประชาชนกลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บับรกิารเฉพาะโรคและ

ภัยสุขภาพที่สำาคัญ

	19,000	ราย 30,293	ราย

(ร้อยละ	159.43)

2.	 ร้อยละของการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 สำาหรับคลินิก

โรคเฉพาะทาง	สคร.5

ร้อยละ	90 ร้อยละ	98.81

3.	 ร้อยละของการจัดซื้อยา	 วัสดุวิทยาศาสตร์	 และสารเคมี	

สำาหรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

4.	 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานบริการ

ด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ	สคร.5

ร้อยละ	90 ร้อยละ	104.35

5.	 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำาหรับงานศูนย์

อ้างอิงกีฏวิทยา	สคร.5

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

6.	รอ้ยละของการจดัซือ้ยาวสัดวุทิยาศาสตรส์ำาหรบัการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

7.	รอ้ยละของการจดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตรส์ำาหรบังานมาตรฐาน

โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ	90 ร้อยละ	100

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ	

	 1.	 การวางแผนการดำาเนนิงาน	ซึง่เริม่ตัง้แตก่ารทำาแผนจดัซือ้ยา/เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า	วสัดวุทิยาศาสตร	์

และสารเคมี	โดยใช้ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง	3	ปีที่ผ่านมา	วิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมทั้งการพยากรณ์และ

การประมาณความต้องการในอนาคตตามสถานการณ์โรค

	 2.	 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดำาเนินการจัดซื้อตามแผนที่ได้กำาหนดไว้	 และการติดตามการ

รายงานในระบบ	estimates	มีการทำางานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ทุกไตรมาส 

	 3.	 การประสานงานโดยใช้การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบแต่ละ

กิจกรรม	และการติดตามอย่างเป็นทางการรายไตรมาส	

ผลการวิเคราะห์	

	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมเมือ่สิน้สดุโครงการ	สามารถใชจ้า่ยงบประมาณไดร้อ้ยละ	99.99	

ของงบประมาณทั้งหมด	บรรลุตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ90)	และในรายกิจกรรมพบว่าทุก

กิจกรรมสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ	 99	 ผลการดำาเนินงานในส่วนของผลผลิต(output)	
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สามารถดำาเนนิการไดต้ามเปา้หมายทกุกจิกรรม	และสามารถดำาเนนิการไดต้ามระยะเวลาทีก่ำาหนด	สว่นผลการ

ดำาเนนิงานตามตัวชีว้ดั	ระดับโครงการสามารถบรรลตุามตวัชีว้ดั	กลา่วคอืจำานวนประชาชนกลุม่เปา้หมายท่ีได้

รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำาคัญมีจำานวน	30,293	ราย	สูงกว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้มากเนื่องจาก

มีการปรับเปลี่ยนวันให้บริการของคลินิกโรคเฉพาะทางโดยเพิ่มจำานวนวันให้บริการมากกว่าในปีที่ผ่านมาจึง

มีผู้มารับบริการมากขึ้น	 รวมทั้งการให้บริการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำางาน

ภายในกลุ่มงานจึงมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้มาก	

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ

	 6.1	 มีการประชุมเพื่อวางแผนโครงการร่วมกัน

	 6.2	 มีการทำางานเป็นทีม	(Teamwork)

	 6.3	 ผู้บริหารให้ความสำาคัญและให้การสนับสนุน	โดยอนุมัติการจัดซื้ออย่างรวดเร็ว	

	 6.4	 งานพัสดุ	งานการเงิน	ทำาการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเวลาที่รวดเร็ว

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำาเนินงาน

	 7.1	 อัตราการใช้ยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำาหรับคลินิกโรคเฉพาะทางมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมี

การปรับเปลี่ยนเพิ่มวันในการให้บริการ	ทำาให้ยาบางรายการที่สำารองเอาไว้ไม่เพียงพอ	จึงต้องปรับแผนการ

จัดซื้อ

	 7.2	 เนือ่งจากผูรั้บผดิชอบแตล่ะกจิกรรมอยูต่า่งกลุ่มงาน	และสถานทีป่ฏิบตังิานหา่งไกลกนั	ทำาให้การ

ประสานงานกันยาก

	 7.3	 ระบบการรายงาน	Estimates	มกีารปรบัเปลีย่นรหสัโครงการ	ทำาใหข้อ้มลูทีไ่ดร้ายงานไปแลว้หาย

ไป	จึงต้องเสียเวลาในการรายงานในระบบ	estimates	ใหม่

8. ความต้องการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 ไม่มี

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	 ควรจะปรับแผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำาหรับคลินิกโรคเฉพาะทาง	

	 9.2	 ควรเพิ่มช่องทางในการประสานงานสำาหรับผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่อยู่ต่างกลุ่มงานกัน	 เช่น

ทางโทรศัพท์และ	e-mail	แทน	เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

	 9.3	 หากระบบ	Estimates	มีการปรับเปลี่ยนรหัสควรจะมีการ	backup	ข้อมูล	เพราะหากข้อมูลหาย

ไปโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่	3	จะทำาให้การกลับมาบันทึกข้อมูลซำ้าใหม่อีกครั้งยากขึ้น	และเสียเวลา
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รูปภาพกิจกรรม
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร

 จากผลการสํารวจการรับรูขอมูลขาวสารและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกันโรคและภัยสุขภาพ

ของประชาชนกลุมเปาหมาย ในป 2554 พบวาประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

และ มีความรูเร่ืองโรคและภัยสุขภาพโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑสูง (92%) แตมีพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉลี่ยอยู

ในเกณฑปานกลาง (92%) อีกทั้งในสภาวการณปจจุบันภัยพิบัติจากภาวะโลกรอน ซึ่งผลท่ีตามมาคือโรค

ตางๆ เกิดขึ้นแบบปจจุบันทันดวน บางโรคไมเคยระบาดในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือ

โรคที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในแตละครั้งไดสรางความตื่นตระหนกใหแกประชาชน รวมถึงผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ความเชื่อมั่นในตางประเทศที่มีตอประเทศไทยซึ่งเปนภาวะฉุกเฉิน

และเปนปรากฏการณเชิงลบที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด สงผลกระทบแกภาพลักษณของหนวยงาน ซึ่งในอดีต

การจัดการภาวะฉุกเฉินไมถือวาเปนหนาท่ีสําคัญของงานประชาสัมพันธ แตปจจุบันน้ีไดรับความสนใจจาก

สาธารณชนเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะส่ือมวลชนซ่ึงเปนสื่อท่ีเผยแพรไดครอบคลุมอยางกวางขวาง ถาจะปลอย

ใหภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตเกิดขึ้นยาวนานมากเทาไรก็ยิ่งทําลายภาพลักษณขององคกรไดมากข้ึนเทาน้ัน ทุก

ปญหาท้ังปกติและฉุกเฉินมีปจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมประชาชน การแกไขปญหาดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะ

ตองทําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะมีสวนรวมปรับปรุงแกไขท้ังในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนจึงจะชวยลดความเสี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) ที่จะนําไปสูการ

เกิดโรคภัยสุขภาพและการบาดเจ็บได 

 กลุมสื่อสารความเส่ียงฯ จึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น โดยไดดําเนินการในพ้ืนที่ 4 จังหวัดในเขตนครชัย

บุรินทร ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร ดําเนินการตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 2555 

โดยไดรบัการจดัสรรงบประมาณ จาํนวน 860,020 บาท (แปดแสนหกหมืน่ยีส่บิบาทถวน) ใชงบประมาณไปทัง้

สิน้ 853,484.30 บาท คดิเปนรอยละ 99.24 ซึง่ถอืวาผานเกณฑการใชงบประมาณ มบีคุลากรเขารวมโครงการ 

1,174 คน (เครือขายสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร) 

ผลการดําเนินโครงการ

 พบวา ดาํเนนิการไดครบทกุกจิกรรม จะมบีางกจิกรรมทีล่าชาบางเชน กจิกรรมการสาํรวจการรบัทราบ

และมีความรูเร่ืองโรคในเขตพ้ืนที่สาธารณสุข 14 ที่ลาชาเพราะตองรอเครื่องมือในการสํารวจจากกรมควบคุม

โรค ซึ่งไดมีการประชุมเพ่ือถอดบทเรียนกับสํานักเผยแพร ในการกําหนดระยะเวลาใหเขาใจตรงกันทุกองคกร

â¤Ã§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÐáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÍÂ‹Ò§·ÑèÇ¶Ö§áÅÐä´Œ¼Å 

à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤ áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾  áÅÐ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄμÔ¡ÃÃÁàÊÕèÂ§ 
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สวนกิจกรรมอื่นๆ ไมพบปญหาอุปสรรคใดๆ ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และจากการประเมินผล

โครงการ โดยวิธีการสํารวจการรับทราบขอมูลขาวสาร ความรูและการปฏิบัติตัวในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ

ของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาของประชาชน ประจําป 2555 ของกรมควบคุมโรคในเขต

นครชัยบรุนิทร ป 2555 พบวา รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายรบัทราบและมคีวามรูเรือ่งโรคและภยัสขุภาพท่ี

สาํคญัของกรมควบคุมโรค เทากบั 94.50, รอยละของประชาชนท่ีปฏบิตัติวัอยางเหมาะสม เทากบั 85.00 ,รอยละ

ของประชาชนท่ีเห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี เทากับ 89.50 และรอยละของเครือขายกลุม

เปาหมายที่เห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑด ีเทากับ 85.05 ซึ่งถือวาผานเกณฑ 

ขอเสนอแนะ

 จากการดําเนนิงานหลงัมีการปรับโครงสรางมา 2 ป โดยภารกจิของยุทธศาสตรที ่3 ประชาชนเปาหมาย

ไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคท่ีเปนปญหาสําคัญ กิจกรรมหลักที่ คือ ถายทอดความรูในการดูแล

สขุภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรคภยัสขุภาพและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่คีณุภาพ และใหมกีจิกรรมใน

เรือ่ง การจัดการถายทอดความรูเพือ่การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแกประชาชน และรณรงค เผยแพร

และประชาสมัพนัธเพ่ือการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนผานสือ่ตางๆ รวมทัง้มกีารจดัการ

ถายทอดความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเส่ียงแกประชาชน โดยการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อ

ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเส่ียงแกประชาชน ซึง่ภายใตบรบิทดงักลาวทีถ่กูกาํหนดในแผนท่ีทางยทุธศาสตร จาํเปน

ตองใชทรัพยากร ดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือการ

ถายทอดองคความรู เทคนิค วิธีการ ตางๆ แตทางหนวยงานของเรายังขาดปจจัยบางเรื่อง อยางเชน บุคลากร

ที่มีความรูเฉพาะดานพฤติกรรม อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อตางๆที่พรอมใชงานโดยเฉพาะชวงเวลาที่มีการ

รณรงคเพือ่สรางกระแสรวมกบั สสจ.ในพืน้ที ่เรายงัมไีมครบและไมทนัสมยั เพ่ือใหเปนทีรู่จกัของหนวยงานอ่ืน ๆ  

และประชาชนเพ่ิมมากข้ึน เราจะตองพัฒนาเรื่องที่กลาวในปตอไป

2. หลักการและเหตุผล

 ในป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา โดย กลุมสื่อสารความเส่ียงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไดดําเนินการสํารวจการรับรูขอมูลขาวสารและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกัน

โรคและภัยสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย พบวาประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัย

สุขภาพและ มีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑสูง (92%) แตมีพฤติกรรมสุขภาพโดย

เฉล่ียอยูในเกณฑปานกลาง (92%) อกีท้ังในสภาวการณปจจุบนัภัยพบิตัจิากภาวะโลกรอน ซึง่ผลท่ีตามมาคือ

โรคตางๆ เกิดขึ้นแบบปจจุบันทันดวน บางโรคไมเคยระบาดในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดโรคระบาด

หรือโรคที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในแตละครั้งไดสรางความตื่นตระหนกใหแกประชาชน รวมถึงผลกระทบทาง

ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ความเชื่อมั่นในตางประเทศที่มีตอประเทศไทยซึ่งเปนภาวะฉุกเฉิน

และเปนปรากฏการณเชิงลบที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด สงผลกระทบแกภาพลักษณของหนวยงาน ซึ่งในอดีต

การจัดการภาวะฉุกเฉินไมถือวาเปนหนาท่ีสําคัญของงานประชาสัมพันธ แตปจจุบันน้ีไดรับความสนใจจาก
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สาธารณชนเปนอยางย่ิงโดยเฉพาะส่ือมวลชนซ่ึงเปนสื่อท่ีเผยแพรไดครอบคลุมอยางกวางขวาง ถาจะปลอย

ใหภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตเกิดขึ้นยาวนานมากเทาไรก็ยิ่งทําลายภาพลักษณขององคกรไดมากข้ึนเทาน้ัน ทุก

ปญหาท้ังปกติและฉุกเฉินมีปจจัยเก่ียวกับพฤติกรรมประชาชน การแกไขปญหาดังกลาวมีความจําเปนท่ีจะ

ตองทําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะมีสวนรวมปรับปรุงแกไขท้ังในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนจึงจะชวยลดความเสี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) ที่จะนําไปสูการ

เกิดโรคภัยสุขภาพและการบาดเจ็บได 

 ดงันัน้ ในปงบประมาณ 2555 สาํนกังานปองกนัควบคมุโรคท่ี 5 จงัหวัดนครราชสีมา จงึจดัทําโครงการ

การส่ือสารสาธารณะและประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและไดผล เพื่อปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง ประจําป 2555 เนนการรับรู และความเขาใจท่ีถูกตองใหประชาชนไดเกิดความ

ตระหนักและสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค ตลอดจนการ

เตรียมความพรอมดานการส่ือสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีแผนการส่ือสาร เตรียมความพรอม

ดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถามการใหขอมูลกับสาธารณะ มีการรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ

เกดิภาวะฉุกเฉนิและเผยแพรประชาสัมพนัธ เตอืนภัยคกุคามและตอบโตภาวะฉุกเฉนิ ตลอดจนการสนับสนนุ

สื่อตางๆ 

3. วัตถุประสงคของโครงการ

 1) วัตถุประสงคหลัก เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

 2) วัตถุประสงคเฉพาะ ระบุวัตถุประสงคกิจกรรมหลัก 

  1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสารใหประชาชนรับทราบและมีความรูเรื่องโรค และภัย

สุขภาพอยางทั่วถึง

  2. เพ่ือสรางภาพลักษณทีด่ขีองกรมควบคุมโรค และสํานกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 

ใหเปนที่รูจักและเชื่อถือ

  3. เพื่อใหหนวยงานมีกลไกการบริหารจัดการการส่ือสารสาธารณะเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ี

สําคัญตามเกณฑที่กําหนด 

  4. เพ่ือพัฒนาเครือขายสื่อสารประชาสัมพันธ

 

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ

 4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบและมีความรูเร่ืองโรคและภัยสุขภาพ

ที่สําคัญของกรมควบคุมโรค 

 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑที่

กรมควบคุมโรค 

 4.3 ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการสรางภาพลักษณองคกรอยูในเกณฑดี 
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 4.4 ระดบัความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการบริหารจัดการการส่ือสารสาธารณะเก่ียวกบัโรค และ

ภัยสุขภาพที่สําคัญตามเกณฑที่กําหนด

 

5. ผลการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย

 (1) งบประมาณท่ีไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย จําแนกตามผลผลิต (PART ง-5)

งบประมาณทีไ่ดรบัตามโครงการหลกัทัง้หมดจาํนวน 860,020 บาท (แปดแสนหกหมืน่ยีส่บิบาทถวน) ใชผลผลติ

ที่ 3.2 งบประมาณไปทั้งสิ้น 853,484.30 บาท คิดเปนรอยละ 99.24 ซึ่งถือวาผานเกณฑการใช 

การอภิปรายผลการใชจายงบประมาณ 

 ผลการใชงบประมาณ ผานเกณฑ และไดผลงานตามแผนงานท่ีกําหนดครบทุกกิจกรรม 

 (2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยผลผลิตยอยดังนี้

ผลผลิต เปาหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน

1. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรบัรู มคีวามรู ในการปองกนั

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

9 โรค

2,889,600 รายสื่อ 2,889,600 รายสื่อ

2. มรีายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ

ของกรมควบคุมโรคและ สคร.5

1 เรื่อง 1 เรื่อง

3. รายงานสรุปผลการพัฒนาเครือขายส่ือสารประชา

สัมพันธ

1 เรื่อง 1 เรื่อง

 (3) ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบกับเปาหมาย 

(PART จ-1และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไวตามโครงการหลักและผลการดําเนินงาน

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน

1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบและ

มีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของกรมควบคุมโรค

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 90)

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 94.50)

2. ระดบัความสาํเรจ็ของการดาํเนนิงานใหประชาชน มพีฤตกิรรม

สุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑที่กรมควบคุมโรค 

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 72)

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 85.00)

3. ระดบัความสาํเรจ็ของหนวยงานมกีลไกการสรางภาพลกัษณ

องคกรอยูในเกณฑดี 

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 80)

ผาน 5 ขั้นตอน

(รอยละ 89.50)

4. ระดบัความสาํเรจ็ของหนวยงานมกีลไกการบรหิารจดัการการ

สือ่สารสาธารณะเก่ียวกบัโรค และภัยสขุภาพท่ีสาํคญัตามเกณฑ

ที่กําหนด 

ผาน 5 ขั้นตอน ผาน 5 ขั้นตอน
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กระบวนการที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่ดําเนินการได

 กระบวนการท่ีสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายคือ มีระบบการบริหารงานท่ีมีการ

กระจายอํานาจความรับผดิชอบ มหีวัหนาในแตละงานเปนผูบรหิารงานในสวนท่ีรบัผิดชอบ โดยมีการมอบหมาย

งานตาม PMS และควบคุมกํากับงานทุกไตรมาส 

 มีระบบควบคุมกํากับงาน ของ สคร.5 โดยใชการรายงาน Estimate และ การรายงานความกาวหนา 

SAR มาเปนเกณฑพิจารณาความดีความชอบ ทําใหเกิดการตื่นตัว และกระตือรือรนในการทํางาน 

 การดําเนินงานในรูปแบบของเครือขาย เปนปจจัยที่ทําให ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย งานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ครอบคลุมมากข้ึน 

 การดําเนินงานท่ีมีตัวชี้วัดกํากับ เปนสวนหน่ึงที่ทําใหมีทิศทางในการทํางาน และยังเปนสวนท่ีกระตุน

ใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน โดยดูไดจาก Template ที่เปนขั้นตอน ซึ่งคอนขางมีรายละเอียด

 การนํา ISMART มาเปนเกณฑเพื่อกําหนดสมรรถนะของบุคคล เปนเรื่องที่ดี ทําใหบุคลากรมีคุณภาพ 

ซึ่งจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ ผลงานสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย

ผลการวิเคราะห 
 จากการประเมินผลโครงการ โดยวิธีการสํารวจการรับทราบขอมูลขาวสาร ความรูและการปฏิบัติตัว

ในเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาของประชาชน ประจําป 2555 ของ

กรมควบคมุโรคในเขตนครชยับรุนิทร ป 2555 พบวา รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายรบัทราบและมคีวามรู

เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของกรมควบคุมโรค เทากับ 94.50, รอยละของประชาชนที่ปฏิบัติตัวอยาง

เหมาะสม เทากับ 85.00, รอยละของประชาชนที่เห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี เทากับ 89.50 และ

รอยละของเครอืขายกลุมเปาหมายทีเ่หน็วาภาพลกัษณของกรมอยูในเกณฑด ีเทากบั 85.05 ซึง่ถอืวาผานเกณฑ

ทีก่รมควบคุมโรคกาํหนดทกุตวัชีว้ดั โดยมกีจิกรรมทีส่นบัสนนุการดาํเนนิการดงักลาวใหบรรลุไดแก การดาํเนนิ

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําประเด็นการสื่อสาร ใหมีการเฝาระวังขอมูลขาวสาร จากการ วิเคราะหขาวจาก

หนังสอืพมิพ, Internetและส่ือตางๆ จากการประชุม VDO Conference ทกุคร้ังรวมกับกรมควบคุมโรคและจาก

รวบรวมขอมูลสถานการณของโรคและภัยมาจัดทาํเปนประเด็นสาร กจิกรรมหลักที ่2 เผยแพรประชาสัมพนัธ
ผานส่ือตางๆ โดยใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธทางส่ือวิทยุ ซึ่งจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทย จ.นครราชสีมา จ. ชัยภูมิ และ จ.สุรินทร รวมทั้งจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนอีก 1 สถานี 

และจัดรายการผานเสียงตามสายภายใน สคร.5 ดวย เพื่อใหความรู ขาวสารทันตอเหตุการณใหกับเจาหนาที่ 

นอกจากการเผยแพรทางสือ่อเิลค็ทรอนคิส เรายงัจดัทาํขาวแจกเครือขายสือ่สารสาธารณะท่ีเกีย่วของ จาํนวน 

1,164 เครือขายและจัดทําสปอตวิทยุ เผยแพรความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ทั้งนี้ ไดจัดทํามาสเตอร 12 เรื่อง 

ตามปฏิทนิรณรงคโดยมีการอัดสาํเนาสปอต เผยแพรทางเครือขายส่ือสารสาธารณะ เพือ่สะดวกตอการใชงาน

ของเครือขายสื่อ จัดทําขอความประชาสัมพันธทางปายไฟวิ่งอักษรคอมพิวเตอร ของสคร.5 ในจุดที่เปนชุมชน

ไดตลาดเย็นไนทพลาซา จัดทําขอความปายไวนิลประชาสัมพันธทาง cut out ของสคร.5 ตามปฏิทินรณรงค

เชนกัน สนับสนุนการรณรงคปองกันควบคุมโรคตามปฏิทินรณรงคกรมควบคุมโรค 9 เรื่อง ทั้งน้ีมีการประเมิน

กจิกรรมดงักลาวทีไ่ดทาํการเผยแพรโดยการสาํรวจการรบัรู ความรู และพฤตกิรรมในปองกนัโรค ของประชาชน
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กลุมเปาหมายในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ตามผลการสํารวจที่แจงขางตน และสามารถดูรายละเอียดไดจาก

เอกสารภาคผนวก กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเครือขายสื่อสารประชาสัมพันธ ซึ่งถือวาเปนการสรางสาย

สัมพันธระหวางเครือขายเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางตอเน่ืองจึงจัด สัมมนาเครือขายสื่อสารสาธารณะพื้นท่ี

สาธารณสุขเขต 14 โดยกลุมเปาหมายเปนสื่อจากวิทยุชุมชนสวนใหญเนื่องจากเปนส่ือที่ประชาชนไดรับฟง

อยางใกลชิด และกลุมเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อกระชับสายสัมพันธ รวมวางแผนการดําเนินงานในพื้นท่ีโดย 

สสจ. เปนเจาของพื้นที่ จะรูและเขาใจบริบทของตนเองดี เรามีหนาที่เชื่อมประสานนโยบายจากสวนกลาง 

วิชาการ เทคโนโลยี มาประสานการดําเนินงานรวมกันทํางานเสมือนพี่นอง ทั้งนี้ตองอาศัยนิเทศงานเครือขาย

สื่อสารสาธารณะในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 เพื่อใหไดมาซึ่งความเปนจริงและขอมูลที่จําเปนในการวางแผน

การทาํงานรวมกนัระหวางเครอืขาย กจิกรรมหลกัที ่4 สรางระบบกลไกในการสนบัสนนุงานส่ือสารสาธารณะ 

ซึ่งถือวาเปนปจจัยใหเราทํางานเปนระบบ และมีทิศทางในการทํางานรวมกันภายในองคกร เห็นภาพผลการ

ดาํเนนิงานรวมกัน ถอืวาเปนเผยแพรกจิกรรมของทัง้ สคร. เราจงึตองทาํงานในรปูแบบของคณะกรรมการ โดย

มกีารแตงตัง้คณะกรรมการสือ่สารสาธารณะ มาจากทกุกลุมยทุธศาสตรของ สคร. และจดัใหมกีารประชมุคณะ

กรรมการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ 3 ครั้งตอป ประชุมคณะกรรมการ Pher รวมกับกลุมระบาดวิทยาและ

กลุมปฏบิตักิารตอบโตภาวะฉุกเฉนิ เพ่ือบรูณาการทํางาน และยังพัฒนา Website ของกลุมสือ่สารความเส่ียงฯ

ที่เปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยตลอด มีการ update ขอมูลทุกๆ เดือน พัฒนาระบบฐานขอมูลโรคและพฤติกรรม

สุขภาพ ของกลุมสื่อสารความเส่ียงฯเพิ่มชองทางการ Link Website ตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําระบบการจัดเก็บ

ขอมูลขาวใหมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสุดทาย กิจกรรมหลักที่ 5 การสรางภาพลักษณ  โดยการเฝาระวัง
และตอบโตสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งภาพลักษณเราจะดีไดคนรูจัก เมื่อมีเหตุภาวะฉุกเฉินเรา

ตองสามารถตอบโตไดเรว็ ทนัตอเหตุการณ สรางความพงึพอใจใหกบัองคกร ประชาชนทีเ่กีย่วของ โดยปฏบิตัิ

การรวมกับทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จัดทําสื่อเพ่ือสนับสนุนทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จัดทําประเด็นสารเพ่ือเผย

แพรทาง Social Media จัดใหสัมภาษณของผูอํานวยการ แลวจัดทําสกรูปการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรค

เขมแข็งแบบย่ังยืนซึ่งเปนการสนับสนุนงานนโยบายของกรมควบคุมโรคโดยไดผลิตในรูปแบบของ DVD และ

แจกใหกบัเครือขายทุกอาํเภอ และนําไปเผยแพรในงานสัมมนาวิชาการของกรมควบคุมโรคโดยผลิตท้ังสิน้ 800 

ชิ้น นอกจากน้ียังจัดทําสกรูปเผยแพรทางหนังสือพิมพสวนกลาง ไตรมาสละ ครั้ง รวมเปน 4 ครั้ง

6. ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ

 6.1 เปนงานนโยบาย ผูบริหารใหความสําคัญ

 6.2 ภาคีเครือขายสื่อมวลชน และเครือขายสาธารณสุข ใหการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความ

ความรวมมอื ในการถายทอดขอมลูขาวสารเก่ียวกับโรคและภัยสขุภาพไปสูประชาชนอยางมปีระสิทธภิาพและ

ทันตอเหตุการณ 

 6.3 มฐีานขอมูลการสํารวจผลการรบัรูขอมูลขาวสารเก่ียวกบัโรคและภัยสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี

เขตสาธารณสุขที่14 ที่สามารถนํามาวิเคราะหหาอุปสรรคปญหา เพื่อวางแผนแกไขปญหาในปตอไปทีมงาน

กลุมสื่อสารฯประกอบดวยทีมสหวิชาชีพ มีการแลกเปล่ียนทัศนะในการทํางาน เพื่อพัฒนางานใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน
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 6.5 มีการบูรณาการรวมกันภายในหนวยงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการ

 6.6 มีการควบคุมกํากับงานท่ีเปนระบบ โดยใชระบบ Estimate และ SAR 

7. ปญหา อุปสรรค ตอการดําเนินงาน

 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในองคกรบอย ทําใหมีปญหาตอการทํางานที่ตอเนื่องของบุคลากร 

เสียเวลาในการปรับทัศนคติตอการทํางานใหม ของคนท่ีทํางานอยูเดิม จึงตองมีการพัฒนาการทํางานและ 

Empower บุคลากร ตลอดเวลา

8. ความตองการการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

 8.1 การสรางภาพลักษณองคกรและการสรางกลไกการบริหารจัดการการส่ือสารสาธารณะเก่ียวกับโรค

และภัยสุขภาพที่สําคัญของหนวยงาน จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือทุกคนในหนวยงาน นาจะกําหนด

ทํา MOU ของหนวยงาน

 8.2 กรมควบคุมโรคนาจะสื่อสารภาพลักษณของกรมฯ ผานสื่อโทรทัศนหลัก และสงตอประเด็นยอย

ใหพื้นที่ดําเนินการ 

9. ขอเสนอแนะ

 จากการดําเนนิงานหลงัมีการปรับโครงสรางมา 2 ป โดยภารกิจของยุทธศาสตรที ่3 ประชาชนเปาหมาย

ไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ กิจกรรมหลักที่ คือ ถายทอดความรูในการดูแล

สขุภาพ เฝาระวงั ปองกัน ควบคมุโรคภยัสุขภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีม่คีณุภาพ และใหมกิีจกรรมใน

เรือ่ง การจัดการถายทอดความรูเพือ่การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแกประชาชน และรณรงค เผยแพร

และประชาสมัพันธเพ่ือการปองกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนผานสือ่ตางๆ รวมทัง้มกีารจดัการ

ถายทอดความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแกประชาชน โดยการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งแกประชาชน ซึง่ภายใตบริบทดงักลาวทีถ่กูกาํหนดในแผนทีย่ทุธศาสตร จาํเปนตอง

ใชทรพัยากร ดานงบประมาณและบุคลากรท่ีมคีวามรูเฉพาะดาน รวมท้ังเทคโนโลยีทีท่นัสมัย เพือ่การถายทอด

องคความรู เทคนิค วธิกีาร ตางๆ แตทางหนวยงานของเรายังขาดปจจยับางเร่ือง อยางเชน บคุลากรท่ีมคีวามรู

เฉพาะดานพฤติกรรม อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อตางๆที่พรอมใชงานโดยเฉพาะชวงเวลาที่มีการรณรงคเพื่อ

สรางกระแสรวมกับ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวัดในพ้ืนที ่เรายังมไีมครบและไมทนัสมัย เพือ่ใหเปนท่ีรูจกัของ

หนวยงานอื่นๆและประชาชนเพิ่มมากขึ้น เราจะตองพัฒนาเรื่องที่กลาวในปตอไป
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร 

	 การดำาเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อให้มีความพร้อม	และการดำาเนินการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน	อย่างรวดเร็ว	ตามความต้องการของพื้นที่	 และได้มาตรฐานสากลท้ังระดับ

เขตและระดบัจงัหวดั	สถานทีด่ำาเนนิโครงการในเขตพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	ดำาเนนิงานในเดอืน	ตลุาคม	2554	

ถึงกันยายน	2555	งบประมาณที่ใช้	จำานวน	1,922,084	บาท	ใน	21	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมโครงการ	275	คน	จาก	

4	จังหวัด	88	อำาเภอ	คิดเป็น	ค่าใช้จ่าย	91,528	บาท	/กิจกรรม	ค่าใช้จ่ายต่อหัว	6,990	บาท/คน	หรือ	480,521	

บาท/จังหวัด	หรือ	 21,842	บาท/อำาเภอ	ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเป็นเงินที่ลงไปเตรียมความพร้อมให้กับพื้นท่ี	 เพื่อ

ป้องกัน	หรือบรรเทาภัย	จากภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ผลการดำาเนินโครงการ

	 พบวา่การดำาเนนิการเปน็ไปตามวตัถปุระสงค	์แตอ่าจลา่ชา้ไปบา้งไมต่รงตามไตรมาส	สาเหตจุากเกดิ

ภาวะฉุกเฉินขึ้น	เช่น	นำ้าท่วมภาคกลาง	บุคลากรต้องลงไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคใน

พืน้ทีน่ำา้ทว่ม	เกดิการระบาดของโรคมือ	เทา้	ปาก	หรอืมงีานของส่วนกลางทีน่อกเหนอืจากแผนทีก่ำาหนดไว	้เชน่	

โครงการหนอนพยาธิ	เป็นต้น	และจากการประเมินผลโครงการ	โดยวิธีการ	สังเกต	ตรวจหลักฐานการมีและใช้	

รายงานความก้าวหน้า	 รายไตรมาศ	และ	 เอกสารนำาเข้าและรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ	พบ

ว่าภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี	มีความคุ้มค่า	การดำาเนินงานการตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่	

และยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมพร้อมและตอบภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค	และจังหวัด	สามารถตอบตัว

ชี้วัดได้ทั้ง	 2	ตัวชี้วัด	คือ	4.1.1	และ	4.1.2	 โดยมี	คณะกรรมการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วย

งาน	รองรับการประชุมสั่งการผ่านระบบ	VDO	conference	จากกรมควบคุมโรค	เป็นกลไกสำาคัญในการการ

ปฏบิตักิารตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ	ขณะเกิดเหตุการณ	์และมกีารประเมนิความเส่ียงตอ่ภาวะฉุกเฉินของพืน้ท่ี	และ

ประชุมคณะกรรมการฯ	การพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่อำาเภอและการซ้อมแผนฯ	เป็นกิจกรรม

สำาคญัเตรยีมพรอ้มทัง้ระดบัจงัหวดัและเขตในชว่งกอ่นเกดิเหตกุารณ	์และสรปุบทเรยีนการปฏิบตักิาร	หลงัเกดิ

เหตุการณ์	

โครงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ

ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล ปี 2555 สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การจัดทำาแผนงานโครงการของการเตรียมพร้อมและตอบภาวะฉุกเฉิน	ควรแบ่งกิจกรรมออกเป็น	

3	ระยะ	เช่นเดียวกับระยะของภาวะฉุกเฉิน	ดังนี้

	 	 1)	 ระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 	 2)	 ระยะระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 	 3)	 ระยะหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 2.	 การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งศักยภาพคน	วัสดุอุปกรณ์	 วิธีการปฏิบัติงาน	องค์

ความรู้	แบบฟอร์มต่างๆ	สำาคัญที่สุด	เพราะหากไม่มีความพร้อม	การปฏิบัติการในระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน	จะ

ไม่มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	กิจกรรมในระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินควรวิเคราะห์และจัดทำาแผนให้ครอบคลุมทุก

ครั้ง

2. หลักก�รและเหตุผล

	 ในปัจจุบัน	 ภาวะคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์	 มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น	 ทั้งที่เป็นภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติเอง	หรือจากการกระทำาของมนุษย์	 อีกทั้งการระบาดของโรคต่างๆ	ทั่วโลก	และได้ก่อให้เกิดความ 

สูญเสียทัง้ชวีติ	ทรัพยส์นิ	และระบบความมัน่คงของประเทศเปน็อยา่งมาก	รวมทัง้จะเกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ	 

สังคม	จิตวิทยา	และความมั่นคงของประเทศ	อย่างรุนแรง	ทั่วโลก	และในบางภูมิภาค	เช่น	ในปีล่าสุด	2554	

ได้เกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ	 E.	 coli	 ในยุโรป	 และในประเทศไทยเมื่อปี	 2545	 ได้รับผล 

กระทบจากการ	เกดิการระบาดของโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรนุแรง	(Sever	Acute	Respiratory	Syndrome:	

SARS)	และต่อด้วยการระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี	2546	ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์	Tsunami	ในปลายปี	2547	

และ	นำ้าท่วม	ดินโคลนถล่ม	ต่อเนื่องทุกปี	 ในพื้นที่เชิงเขา	และลุ่มนำ้า	 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่	 ชนิด	A	 

(	H1	N1	)ในปี	2552	ต่อเนื่องถึงปี	2553	ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับ

ภัยพบิตัติา่งๆ	ทีอ่าจจะเกดิขึน้	ทัง้ภาครฐัและประชาชนเพือ่	หยดุภาวะฉกุเฉนิ/สถานการณร์นุแรงใหก้ลบัสูภ่าวะ

ปกติในระยะสั้นที่สุด	ด้วยมาตรการที่มีความพร้อมไว้รับมืออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด	และการป้องกัน	ควบคุม	

ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง	ในเขตสาธารณสุขที่	14	ปลายปี	2553	ได้เกิด

อุทกภัยในทั้ง	4	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูมิ	สุรินทร์และบุรีรัมย์	โรงพยาบาล	สถานที่ราชการ	พื้นที่การเกษตร

และบ้านเรือนราษฎร	ได้รับผลกระทบเป็นจำานวนมาก	และในปี	2554	ได้เกิดความไม่สงบตามแนวชายแดน

ไทย	กัมพูชา	ราษฎรต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นจำานวนมาก	ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค 

ระบาดขึ้นได้	 นอกจากนี้	 ยังมีการระเบิดของโรงงานแป้งมันสำาปะหลัง	 ในจังหวัดชัยภูมิ	 ผู้เสียชีวิตจำานวน	 

20	ราย	การรัว่ไหลของสารแอมโมเนยีจากโรงงานนำา้แขง็ในจงัหวดั	นครราชสีมา	บรุรีมัยแ์ละสุรนิทร์	เปน็ระยะๆ	

จึงทำาให้ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะป้องกัน	ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพจากภัยพิบัติต่างๆ	 ในประเทศไทย	

ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้จัดทำาขึ้นทั้งระดับประเทศ	 และภูมิภาค	ซึ่งได้ดำาเนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ	

โดย	ได้จัดตั้ง	คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	ซึ่งมี	ศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ	17	ด้าน	ใน

กระทรวงสาธารณสุข	 มีศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 และกรมควบคุมโรค
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ได้จัดตั้ง	 ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	และศูนย์ปฏิบัติการ 

เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด

	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขึ้น	ตั้งแต่ปี	

2548	 ในรูปแบบของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	และได้ดำาเนินงานพัฒนาบุคลากร

ทั้งระดับเขต	จังหวัดและอำาเภอ	พร้อมทั้งจัดทำาแผน	ซ้อมแผนและเตรียมความพร้อม	เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านสุขภาพเป็นต้นมา	ซึ่งการดำาเนินการได้ในระดับหนึ่ง	การเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง	ๆ	 ในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร	ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	2554	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	

นครราชสีมา	จึงได้ดำาเนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์	

	 การเตรียมความพร้อมและดำาเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติอย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล	 เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นเอกภาพ

และสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดมีขึ้นได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลและทันต่อความต้องการของ

พื้นที่	

3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

	 1)	วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพื่อให้มีความพร้อม	และการดำาเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

อย่างรวดเร็ว	ตามความต้องการของพื้นที่	และได้มาตรฐานสากลทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด

 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 เพื่อให้เกิดพร้อมในด้านโครงสร้าง	คน	วัสดุอุปกรณ์	และกลไกในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค

และภัยสุขภาพในระดับเขต	จังหวัด

	 เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพในระดับเขต	

จังหวัด

	 เพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้	ความเข้าใจ	ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

	 ดำาเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับเขต	จังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล

	 ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพในเขตฯ	14

	 เพ่ือใหบ้คุลากร(ทมีSRRTระดับอำาเภอ)สามารถวเิคราะหส์ถานการณโ์รคและการตรวจจบัการระบาด	

ได้	

	 เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของทีม	SRRT	ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่	14	สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด

	 เพ่ือให้มีแนวทางการสอนการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและตรวจจับการระบาด	 โดยใช้รูปแบบ 

e	–	learning	ผ่านเว็บไซด์กลุ่มระบาดวิทยา

	 เพื่อให้มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยา	ผ่านสังคมออนไลน์	(Social	network	

:	facebook)	
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4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 4.1	 ระดับความสำาเร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อม	และการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่กำาหนด	(5	ขั้นตอน)

	 4.2	 ระดบัความสำาเรจ็ของของสถานการณฉุ์กเฉินและภัยพิบตัซิึง่มปีญัหาโรคและภัยสุขภาพท่ีท่ีหน่วย

งานสามารถตอบโต้ได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	(5	ขั้นตอน)

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

 (1)	 งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PART	ง-5)

งบประมาณทีไ่ดร้บัตามโครงการหลกัทัง้หมด	ซึง่เปน็ผลผลติที	่2	กจิกรรมหลกัที	่2.4	ทัง้สิน้	1,919884.20	บาท	

ผลการใช้จ่าย	1,919884.20	บาท	คิดเป็นร้อยละ	90.77

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 การใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดโครงการ	 สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย	คือใช้ไป	 ร้อยละ	90.77	

มีเพียงกิจกรรม	การนิเทศ	ติดตามผลการดำาเนินงานประเมินพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นที่ใช้จ่ายงบประมาณไปร้อยละ	

12.48	ตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนด	กิจกรรมสรุปผลการดำาเนินงานประเมินพื้นที่เสี่ยง	รายไตรมาส	ไม่ได้ดำาเนิน

การในไตรมาสแรกเนื่องจากบุคลากรต้องลงสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นท่ีท่ีถูก 

นำา้ทว่ม	จึงดำาเนนิการร้อยละ	64.59	สำาหรบักจิกรรมปฏิบตักิารตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิดำาเนนิการไดร้อ้ยละ	75.96	

และการสรุปบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนั้น	 ดำาเนินการได้ร้อยละ	 32.87	 ใน	 2	กรณี	 คือนำ้าท่วม	และ 

อุบัติเหตุหมู่ทั้งนี้	ก็แล้วแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินที่สามารถตอบโต้ได้ในแต่ละครั้ง	

	 (2)	 ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	

12	เดือน

1.	 มศูีนย์เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิดา้นโรคและภัยสขุภาพทีม่กีลไก

และขั้นตอนบริหารจัดการการที่ได้	มาตรฐานสากล	1	ศูนย์

1	ศูนย์ 1	ศูนย์

2.	 มแีผนเตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะฉุกเฉินฯตามการประเมนิความเส่ียงของ

พื้นที่อย่างน้อย	1	แผน

1	แผน 1	แผน

3.	 แผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ	ได้รับการฝึกซ้อมอย่างน้อย	1	ครั้ง 1	ครั้ง 1	ครั้ง

4.	 มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทางภูมศิาสตรใ์นการประเมนิพืน้ทีเ่ส่ียงตอ่

ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ	ในระดับเขต	จังหวัด	จำานวน	1	ระบบ

1	ระบบ 1	ระบบ

5.	 รายงานผลประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งความเส่ียงตอ่ภาวะฉุกเฉินดา้นโรคและภัย

สุขภาพในระดับเขต	ไตรมาสละ1	ครั้ง	

4	ครั้ง 4	ครั้ง

6.	 เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานใน	ศตม,นคม	มากกวา่รอ้ยละ	80	ไดร้บัการถา่ยทอด

ความรู้การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

ร้อยละ	80 ร้อยละ	97.50
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ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	

12	เดือน

7.	 บุคลากรอำาเภอเข้มแข็งที่เป็นเป้าหมายหลักการพัฒนา	ไม่น้อยกว่า	16	

แห่ง	มีความรู้ใน	ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

16	แห่ง 16	แห่ง

8.	 สรปุบทเรยีนการดำาเนนิการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิดา้นโรคและภยัสขุภาพ	

จำานวน	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

9.	 รายงานผลการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขในพื้นที่	จำานวน	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

10.	 รายงานการพัฒนาบุคลากรเร่ืองการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการ

ตรวจจับการระบาด	ปีงบประมาณ	2555	จำานวน	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

11.	 สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้	 (Multimedia	Learning)การวิเคราะห์

สถานการณ์โรคและตรวจจับการระบาด	ผ่านเว็บไซต์กลุ่มระบาดวิทยา	

จำานวน	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

12.	 รายงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยา	 ผ่านสังคม

ออนไลน์	(Social	network	:	facebook)

1	เรื่อง 1	เรื่อง

	 (3)	ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

(PART	จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	

12	เดือน

1.	 มศีนูยเ์ตรยีมพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิดา้นโรคและภัยสุขภาพทีม่กีลไก	

และขั้นตอนบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล	1	ศูนย์

1	ศูนย์ 1	ศูนย์

2.	 มรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทางภมูศิาสตรใ์นการประเมนิพืน้ทีเ่ส่ียงตอ่

ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพในระดับเขต	จังหวัด	จำานวน	1	ระบบ

1	ระบบ 1	ระบบ

3.	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินฯผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด(ร้อยละ	80)

ร้อยละ	80 ร้อยละ	97.50

4.	 จำานวนบคุลากรทีรั่บผดิชอบงานตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิฯในอำาเภอเขม้แขง็	

16	แห่ง	 มีความรู้ในระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯผ่านเกณฑ์ที่

กำาหนด	(ร้อยละ	80)

ร้อยละ	80 ร้อยละ	93.75

5.	 สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึ่งมีปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่กรม

ควบคุมโรคสามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	1	เรื่อง

1	เรื่อง 3	เรื่อง(นำ้า

ท่วม	อุบัติเหตุ	

มือเท้าปาก)
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6.	 ร้อยละ	80	ของบุคลากรที่เข้าอบรม	สามารถวิเคราะห์และตรวจจับการ

ระบาดได้

ร้อยละ	80 ร้อยละ	100

7.	 ส่ือมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้	 (Multimedia	 Learning)การวิเคราะห์

สถานการณโ์รคและตรวจจบัการระบาด	ผา่นเวบ็ไซตก์ลุม่ระบาดวทิยา	อยา่ง

น้อย	1	เรื่อง

1	เรื่อง 1	เรื่อง

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านสาธารณสุขของบุคลากร	การบูรณาการงานในระหว่างกลุ่มงาน	การประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนงาน

โครงการให้บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ	

ผลการวิเคราะห์	

	 ตัวชี้วัดความสำาเร็จของโครงการทั้ง	7	ตัวชี้วัด	สามารถดำาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด	7	ตัวชี้วัด	

คิดเป็น	ร้อยละ	100	

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำาคัญของการดำาเนินงานปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านสาธารณสุขของบุคลากร	กลุ่มเป้าหมายให้ความสำาคัญ	ตั้งใจในการอบรม	และปฏิบัติงาน	ความร่วม

มือของทุกคนในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ	และระหว่างกลุ่มงาน	 เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นแผนงาน	รวม

กิจกรรมซึ่งเป็นงานประจำาเดิมไว้	ดังนั้น	การดำาเนินงานโดยกลุ่มที่รับผิดชอบกิจกรรมและติดตามกำากับโดยผู้

ดูแลโครงการ	จึงต้องอาศัย	ความร่วมมือร่วมใจ	และรับผิดชอบในกิจกรรมที่รับไปปฏิบัติ

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 บางกิจกรรมซ่ึงเปน็กิจกรรมปฏิบตักิรณทีีไ่มเ่กดิภาวะฉุกเฉิน	ไมส่ามารถดำาเนนิการไดต้ามท่ีกำาหนดไว	้

หรอื	ดำาเนนิการลา่ชา้	เนือ่งจากมีภาวะฉกุเฉนิขนาดใหญซ่ึง่ตอ้งระดมบคุลากรเขา้ดำาเนนิการ	เชน่	การปฏบิตังิาน 

กรณีนำ้าท่วม	หรือการระบาดของโรคมือ	เท้า	ปาก	การระบาดของโรคไข้เลือดออก	เป็นต้น

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 การจัดงบประมาณสำารองจ่ายในการดำาเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในช่วงปลายปี	 และต้น

ปีงบประมาณ	ในกรณีที่งบประมาณและโครงการต่างๆ	ใช้จ่ายหมดแล้ว	หรืองบประมาณใหม่ยังไม่ได้รับการ

อนุมัติให้ดำาเนินการ	



140

9. ข้อเสนอแนะ

	 9.1	การจดัทำาแผนงานโครงการของการเตรยีมพรอ้มและตอบภาวะฉกุเฉนิ	ควรแบง่กจิกรรมออกเปน็	

3	ระยะ	เช่นเดียวกับระยะของภาวะฉุกเฉิน	ดังนี้

	 	 1)	 ระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 	 2)	 ระยะระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 	 3)	 ระยะหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 9.2	การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งศักยภาพคน	 วัสดุอุปกรณ์	 วิธีการปฏิบัติงาน	 

องค์ความรู้	แบบฟอร์มต่างๆ	สำาคัญที่สุด	เพราะหากไม่มีความพร้อม	การปฏิบัติการในระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน	 

จะไม่มีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	 กิจกรรมในระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินควรวิเคราะห์และจัดทำาแผนให้ครอบคลุม

ทุกครั้ง
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค	 ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	 14	พ.ศ.2555	มีการ

ดำาเนนิงาน	1	เรือ่งไดแ้กก่ารพยากรณโ์รคเลปโตสไปโรซสี	ซึง่ผลจากการวเิคราะหส์ถานการณโ์รคและวเิคราะห์

ความสมัพันธข์องปจัจัยด้านต่าง	ๆ 	ต่อการเกดิโรค	เลปโตสไปโรซสี	ในเขตตรวจราชการสาธารณสขุท่ี	14	พบวา่

ปจัจยัดา้นปริมาณนำา้ฝน	ปริมาณปศสุตัว	์ปรมิาณหนนูา	และปรมิาณแหลง่นำา้	และการมนีำา้ทว่มขงั	ไมม่คีวาม

สัมพันธ์กับการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส	พฤติกรรมเสี่ยงสำาคัญที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคเลปโตสไป

โรซีส	คือพฤติกรรมของประชาชนในการประกอบอาชีพและการดำาเนินชีวิต	ได้แก่	การไม่สวมรองเท้าขณะทำา

นา	ทำาสวน	การมีแผลที่เท้า	ขา	มือ	หรือลำาตัว	แล้วลงนำ้าหาปลาตามแหล่งนำ้าธรรมชาติ	การจับหนู	ชำาแหละ

หนโูดยไม่ใช้ถุงมือ	เม่ือพยากรณโ์รคลว่งหนา้	ใชเ้ทคนคิการพยากรณเ์ชงิปรมิาณ	(Time	Series	Model)	โดยใช้

ขอ้มลูรายเดือน	พ.ศ.2545-2554	คาดคะเนจำานวนผูป้ว่ยโรคเลปโตสไปโรซสี	ไดว้า่	ในป	ี2555	จะมผีูป้ว่ยทัง้สิน้	 

1,575	 ราย	 โดยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สภาพลักษณะทั่วไปต่าง	 ๆ	มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค	และเมื่อนำามา

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานมีลักษณะการเกิดโรคที่สอดคล้องกัน	

		 	ดงันัน้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ควรมกีารถา่ยทอดความรูแ้ละแนวทางการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัควบคมุ

โรคที่ถูกต้องและเหมาะสม	 เช่น	 การใส่รองเท้าบู๊ทเวลาทำานา	 หากเป็นแผลหลีกเล่ียงการเดินยำ่านำ้า/ลุยนำ้า	 

หลกีเลีย่งการลงแช่นำา้ติดต่อกันเปน็เวลานาน	รวมถงึการอาบนำา้ทำาความสะอาดรา่งกายหลงัมพีฤตกิรรมเสีย่ง

ต่าง	ๆ	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	

 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

	 1.	 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น

	 	 1.1	 หนว่ยงานทีรั่บผดิชอบในดา้นการปอ้งกนัควบคมุโรครวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรมี

ถา่ยทอดความรูแ้ละแนวทางการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัควบคมุโรคทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม	เชน่	การใสร่องเท้า

บู๊ทเวลาทำานา	หากเป็นแผลหลีกเลี่ยงการเดินยำ่านำ้า/ลุยนำ้า	หลีกเลี่ยงการลงแช่นำ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน	รวม

ถึงการอาบนำ้าทำาความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

	 	 1.2	 ควรทำาการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของซีโรวาร์ของเชื้อในปศุสัตว์และหนูนา	 เพื่อยืนยันและ

หามาตรการการป้องกันการติดต่อโรคในปศุสัตว์และในคนต่อไป

	 	 1.3	 ในพื้นที่ที่ปริมาณนำ้าน้อย	แหล่งนำ้าน้อย	แต่พบการติดเชื้อในปศุสัตว์สูง	ควรเน้นให้ประชาชน

ระวังและป้องกันการติดเชื้อ	ให้เข้มข้นและมากกว่าพื้นที่ที่แหล่งนำ้ามาก	และมีการติดเชื้อน้อย

โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค 

ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14  ปีงบประมาณ 2555
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	 2.	 การแก้ไขปัญหาระยะยาว

	 	 2.1	 ควรทำาการศึกษาวิจัยหรือหานวัตกรรมใหม่	ในการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส	

	 	 2.2	 ควรกำาหนดใหโ้รคเลปโตสไปโรซสีอยูใ่นแผนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนระดบัประถมศกึษา

และมธัยมศกึษาในพ้ืนทีท่ีมี่การระบาดของโรค	เพือ่สรา้งเสรมิพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งในการปอ้งกนัควบคมุโรคแก่

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.3	 ควรปรับปรุงมาตรฐานการทำาปศสุตัว	์เพือ่ปอ้งกนัการเขา้มาหากนิของหนใูนเขตปศสุตัวซ์ึง่จะ

ทำาให้เกิดการติดเชื้อโรคเลปโตสไปร่าในปศุสัตว์ได้	

	 	 2.4	 จากการศึกษาพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ	 แต่ต้องเน้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม	 โดยทำาให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนเชื้อน้อยที่สุด	 เน้นการแก้ปัญหาแบบสหวิชาชีพ	 เช่น

ปศสัุตว์มมีาตรการในการเคลือ่นยา้ยสตัวข์า้มถิน่	เกษตรอำาเภอ	ปรบัเปลีย่นหรอืสง่เสรมิเกษตรกรรมธรรมชาติ	

สาธารณสุขปรับวิธีการให้ความรู้	เริ่มจากผู้ให้ความรู้ต้องเข้าใจวิถีชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับโรคของคนในชุมชน	

ตลอดจนความรู้ที่ให้ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและนำาไปปฏิบัติได้

 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ

	 1.	 หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นการปอ้งกนัควบคมุโรครวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรมกีาร

ถา่ยทอดความรูแ้ละแนวทางการปฏบิตัตินในการปอ้งกนัควบคมุโรคทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม	เชน่	การใส่รองเท้า

บู๊ทเวลาทำานา	หากเป็นแผลหลีกเลี่ยงการเดินยำ่านำ้า/ลุยนำ้า	หลีกเลี่ยงการลงแช่นำ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน	รวม

ถึงการอาบนำ้าทำาความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 เสนอแนะให้งานระบาดวิทยาทุกจังหวัดมีการจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาของ

จังหวัด	เพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์	ในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

2. หลักก�รและเหตุผล 

	 สืบเนือ่งจากปจัจบุนั	ยงัมกีารระบาดของโรค	และภัยสุขภาพเกดิขึน้เปน็จำานวนมาก	บางโรคเปน็โรคท่ีมี

การระบาดแบบเปน็วงรอบ	เชน่โรคไขเ้ลอืดออก	บางโรคเปน็โรคอบุตัใิหม	่ไดแ้ก	่โรคไขห้วดันก	ไขห้วดัใหญส่าย

พนัธุใ์หม	่2009	บางโรคเปน็อบุตัซิำา้ทีเ่คยระบาดในอดตีแลว้กลบัมาระบาดใหม	่เชน่	ไขป้วดขอ้ชคินุกนุยา่	โดย

เฉพาะโรคไขเ้ลอืดออก	จดัวา่เปน็โรคตดิตอ่นำาโดยแมลงทีเ่ปน็ปญัหาสำาคญัของเขตตรวจราชการสาธารณสขุที่	

14	มาอย่างตอ่เนือ่ง	มกีารรายงานผูป้ว่ยจากโรคไขเ้ลือดออกทกุป	ีในรอบ	5	ป	ีทีผ่่านมามจีำานวนผู้ปว่ย	ระหวา่ง	

4,000	–	14,000	ราย	มีผู้เสียชีวิตในปี	พ.ศ.2553	จำานวน	20	ราย	

	 เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการปอ้งกนัควบคมุโรคมปีระสทิธภิาพทนัตอ่การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในปตีอ่	ๆ 	ไป	 

จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารพยากรณโ์รคเพือ่เตือนภยัแกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ดงันัน้	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคท่ี	5	

จงัหวดันครราชสมีา	ไดจ้ดัทำาโครงการพฒันาศกัยภาพและกลไกการพยากรณโ์รคไขเ้ลอืดออกขึน้	เพือ่พยากรณ์

แนวโนม้ของสถานการณโ์รคทีถู่กต้อง	และมีแนวทางหรอืมาตรการใหก้ารแกป้ญัหาทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีต่อ่ไป
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3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร 

	 1)	วัตถุประสงค์หลัก	

	 	 เพ่ือใหก้ารรายงานพยากรณโ์รคไขเ้ลือดออกของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที	่14	มคีวาม	ถกูตอ้ง	

แม่นยำา	

 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ	

	 	 เพื่อให้มีรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่	14	มีความ	ถูกต้อง	

แม่นยำา	นำาไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคได้

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร 

	 ตัวชี้วัดโครงการ	ระดับความสำาเร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค	ระดับ	5

	 ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก	จำานวนรายงานการพยากรณ์โรคที่สำาคัญตามที่กำาหนด	จำานวน	1	เรื่อง

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น

 (1)	 งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PART	ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	88,500	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

	 ผลผลิตที่…1/1.1………	ผลการใช้จ่าย	88,332.10	..บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.81

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 การใช้จ่ายงบประมาณตำ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เนื่องจากส่วนหนึ่งตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ	และค่าวัสดุ	ซึ่งใช้ตามที่เบิกจ่ายจริง	

 (2)	 ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

มีการจัดทำาข่าวกรองเตือนภัยตามเป้าหมายที่กำาหนด

ผลผลิต เป้าหมาย ผล	12	เดือน

จำานวนรายงานการพยากรณ์โรคเลปโตสไปโรซีส 1	เรื่อง	 1	เรื่อง	

(PART	จ-2และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้	ตามโครงการ

รหัสตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล	12	เดือน

ระดับความสำาเร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค	 ระดับ	5 	ระดับ	5
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กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 1.	 ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการทบทวนวรรณกรรม

	 2.	 ความสนใจของผู้บริหารของหน่วยงานและผู้บริหารระดับเขต

	 3.	 การดำาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ	ที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้หลายด้าน 

	 4.	 การให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของ 

กรมควบคุมโรค	

ผลการวิเคราะห์	

	 ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดทั้งด้านปริมาณและด้านงบประมาณ

	 (3)	ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

	 มีการจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำาหนด

(PART	จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

มกีารจัดทำารายงานการพยากรณโ์รคทีมี่คณุภาพตามเปา้หมายทีก่ำาหนด 	1	เรื่อง	 1	เรื่อง

ผลการวิเคราะห์	

	 การจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ด้านวิชาการหลายสาขา	และมีการ

บริหารจัดการระบบข้อมูลเพื่อการพยากรณ์โรคที่ดี	 และการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้เชี่ยวชาญ	ทำาให้

สามารถจัดทำารายงานที่มีคุณภาพได้ตามเป้าหมายกำาหนด	

  

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 1.		ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการทบทวนวรรณกรรม

	 2.		การให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของ 

กรมควบคุมโรค

 

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 ไม่มี



145

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ต้องการสนับสนุนความรู้ด้านการจัดทำารายงานพยากรณ์โรค	และต้องการการสนับสนุนข้อมูลจาก

เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน	

9. ข้อเสนอแนะ

	 ควรมีการจัดทำารายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่	อย่างน้อยปีละ	1	เรื่อง	
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 โครงการนีจ้ดัทำาขึน้เพือ่ยกระดับกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคมุโรค

และภัยสุขภาพในภาพรวมให้ได้ตามมาตรฐานสากล	โดยมีกิจกรรมหลักที่สำาคัญ	2	ด้านประกอบด้วย	1)	การ

ประเมินผลการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(P&P)	การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ	การประชุม

ทีป่รกึษาจงัหวดัในพืน้ทีส่าธารณสขุเขต	14	การรว่มประชมุคณะกรรมการประสานการพฒันางานสาธารณสขุ

ระดับเขต	(คปสข.)	การจัดทำารายงานประจำาปี	และ	2)	การประเมินผลโครงการและโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่

ตามจุดเนน้กรมควบคมุโรค	2	เรือ่งประกอบดว้ยโครงการอำาเภอควบคมุโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนืฯและการประเมนิ

ผลระบบควบคมุโรคเลปโตสไปโรซสีระดบัอำาเภอ	ซึง่มตีวัชีว้ดัความสำาเรจ็คอืรายงานการประเมนิผลทีม่คีณุภาพ

ตามมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ	การดำาเนินงานดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสำาคัญในการผลักดัน

ให้การประเมินผลมีคุณภาพประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับในส่วนเขต	จังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล	นักวิชาการที่มี

ความรู้	 ความเข้าใจตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานทุกระดับ	ภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนที่ร่วมให้

ข้อมูลสำาคัญ	โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

	 1.	 บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลมีทักษะ	ประสบการณ์ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบจำานวน	10	คน	จากการนิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสขุเขต	14	การประเมนิผลการดำาเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค	(P&P)	การประชมุ

ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	

	 2.	 บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านองค์ความรู้	 ทักษะ	การ

ออกแบบการประเมิน	การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินอย่างเป็นระบบจำานวน	10	คน	ในเวทีการประชุม

เชงิปฏบิตักิารเพือ่กำาหนดกรอบ	แนวทาง	ตัวชีว้ดัการประเมนิ	การออกแบบการประเมนินโยบาย	การออกแบบ

เครื่องมือ	การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ

	 3.	 เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกลุ่มยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งใน	สคร.5	เชน่	กลุม่แผน

งานฯ	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย	กลุ่มพัฒนาองค์กร	กลุ่มระบาดวิทยาฯ	กลุ่มตอบโต้ฯ	ซึ่งส่งผลต่อการทำางาน

เป็นทีมและการประสานงานที่เอื้อต่อความสำาเร็จของการประเมินผล

	 4.	 การจัดทำารายงานการประเมินผลตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจำานวน	 2	 เรื่องได้แก่	 อำาเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนฯและการประเมินผลระบบควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในระดับอำาเภอ	 โดย

ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล

โครงการการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพปี 2555 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
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	 5.	 การจดัทำารายงานการประเมนิผลการดำาเนนิงานสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค	(P&P)	นิเทศรว่มกบั

ผู้ตรวจราชการ	การประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการประเมิน

โครงการ

	 จากผลการดำาเนนิงานดงักลา่วเพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของการพฒันางานประเมนิผลเชงิคณุภาพใน

ปงีบประมาณ	2555	ภารกจิทีต่อ้งดำาเนนิการตอ่เนือ่งของกลุม่แผนงานและประเมนิผลคอืการพฒันาคณุภาพ

งานประเมินผลโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะ	(Benchmarking)	จากองค์กรที่ประสบ

ความสำาเรจ็หรอืมชีือ่เสยีงดา้นการประเมนิผลและนำาบทเรยีนมาปรบัใชก้บัการประเมนิผลของ	สคร.5	ภายใต้

กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ	 โดยมีผลลัพธ์ที่สำาคัญคือการได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงาน

ประเมินผลจาก	สคร.5	และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. หลักก�รและเหตุผล

	 การติดตามและประเมินผลเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธี

การดำาเนินงานและการบรรลุผลสำาเร็จของการดำาเนินงานในด้านความเหมาะสมของวิธีการหรือกระบวนการ

พัฒนา	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 การประเมินจะช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสิน

คุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลโครงการต่อหรือยกเลิกรวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนา	 ปรับปรุงองค์การ	 

แผนงาน	โครงการ	ซึง่การตดิตามประเมนิผลอยา่งไมเ่ปน็ระบบจะส่งผลตอ่ระบบขอ้มลู	สารสนเทศเพือ่ประกอบ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน	โครงการ	ความชัดเจนของวัตถุประสงค์โครงการ	การจัดหาข้อมูลเกี่ยว

กับความก้าวหน้า	ปัญหาและอุปสรรคของการดำาเนินโครงการ	ข้อมูลเกี่ยวกับความสำาเร็จและความล้มเหลว

ของโครงการ	ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลของโครงการและแรงจูงใจในการดำาเนินงาน

	 กรมควบคุมโรคได้กำาหนดบทบาท	ภารกจิหลกัของกลุม่แผนงานและประเมนิผลในดา้น	1)	จดัทำา	สือ่สาร	

ถ่ายทอด	กำากับติดตาม	ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม	/	แผนกลยุทธ์	 /	แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

ให้เกิดผลผลิต	และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	ของกรมควบคุมโรค	2)	กำากับ	ติดตามประเมิน

ผลและปรบัแผนงานดำาเนนิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณใหบ้รรลเุปา้หมายเชงิปรมิาณ	คณุภาพ	เวลา	และ

ความคุ้มค่าตามภารกิจ	และ	3)	พัฒนาระบบกลไก	การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์	 และข้อเสนอการพัฒนา

แนวทางการดำาเนินงานเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	ควบคุมโรค	และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำาคัญของพื้นท่ี	 ต่อภาคี

เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่)	ซึ่งตอบ

สนองผลผลติเชงิยทุธศาสตรใ์นดา้นการรายงานผลการตดิตามประเมนิผลภาพรวมโรคและภัยสขุภาพท่ีสำาคญั	

และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการเฝ้าระวัง	 ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตามมาตรฐานสากล	จากบทบาท	ภารกิจดังกล่าว	กลุ่มแผนงานและประเมินผลจึงได้จัดทำาโครงการนี้ขึ้นเพื่อ

ประเมนิผลกจิกรรมหลกัซึง่เปน็การประเมนิผลภายในองคก์รและประเมนิผลโครงการระดบัประเทศรว่มกบัสว่น

กลางโดยมีตัวชีว้ดัทีส่ำาคัญคือสรุปรายงานการประเมนิผลการเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคมุโรคและภยัสขุภาพท่ีมี

คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล	ภายใต้กระบวนการพัฒนาและรูปแบบการประเมินผลที่เป็นระบบ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

	 1)	วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

	 2)	วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 1.	 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำาเนนิงานส่งเสรมิและปอ้งกนัโรค	นเิทศรว่มกบัผู้ตรวจราชการ	

และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14

	 	 2.	 เพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพตามจุดเน้น	กรมควบคุมโรค

  

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 4.1	 ตัวชี้วัดโครงการ

	 	 -		จำานวนรายงานการติดตามประเมนิผลการเฝ้าระวงั	ปอ้งกนัควบคมุโรคและภัยสุขภาพและการ

ติดตามประเมนิผลการบริหารจดัการทรัพยากรภาพรวมของเขตโดยเปน็รายงานทีม่คีณุภาพไดต้ามมาตรฐาน

ที่ได้รับการยอมรับ

	 4.2	 ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก

	 	 4.2.1	 จำานวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

(P&P)	นิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ	และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14

	 	 4.2.2	 จำานวนรายงานการประเมินผลโครงการและโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

	 (1)	 งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย	จำาแนกตามผลผลิต	(PART	ง-5)

	 งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	742,690	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

	 ผลผลิตที่	2	ผลการใช้จ่าย	711,690	บาท	คิดเป็นร้อยละ	95.83

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ	

	 จากการดำาเนินงานตามโครงการในระยะเวลา	1	ปีงบประมาณ	(1	ต.ค.	2554	–	30	ก.ย.	2555)	พบ

ว่าใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการจำานวน	 711,690	บาท	คิดเป็นร้อยละ	95.83	จากงบ

ประมาณรวม	742,690	บาท	ทั้งนี้พบว่าบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการทุกกิจกรรม	ส่วนสาเหตุ

ท่ีสง่ผลใหก้ารใชจ้า่ยงบประมาณมเีงนิคงเหลอืเลก็นอ้ยนัน้มาจากสดัสว่นของงบประมาณหมวดเบีย้เลีย้งการ

เดนิทางปฏบิตัริาชการกับจำานวนบคุลากรทีอ่อกปฏิบตัริาชการนอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นโครงการเนือ่งจากมภีารกจิ

มากและต่อเนื่องกัน		
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 (2	)	ผลผลิต	(Output)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

2.1	จำานวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(P&P)

จำานวน	1	เรื่อง จำานวน	1	เรื่อง

2.2	จำานวนรายงานการนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ จำานวน	1	เรื่อง จำานวน	1	เรื่อง

2.3	จำานวนรายงานการตรวจราชการแบบบรูณาการในประเดน็

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

จำานวน	1	เรื่อง จำานวน	1	เรื่อง

2.4	จำานวนรายงานการประเมนิผลเชงิคณุภาพตามจดุเนน้	กรม

ควบคุมโรค

จำานวน	2	เรื่อง จำานวน	2	เรื่อง

 (3)	 ผลลัพธ์	(Outcome)	เปรียบเทียบกับเป้าหมาย	

(PART	จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ	12	เดือน

จำานวนรายงานการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน

ควบคมุโรคและภยัสขุภาพและการตดิตามประเมนิผลการบรหิาร

จัดการทรพัยากรภาพรวมของเขตทีมี่คณุภาพไดต้ามมาตรฐานที่

ได้รับการยอมรับ

2	เรื่อง 2	เรื่อง

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 1.	 การจัดทำาโครงการทีถู่กต้องตามหลักวชิาการ	ส่งผลใหม้ตีวัชีว้ดัในระดบัผลผลิตและผลลพัธ์ชดัเจน

	 2.	 การจดัโครงสรา้งภายในของกลุ่มแผนงานและประเมนิผล	โดยกำาหนดใหง้านประเมนิผลเปน็	Focal	

point	ในแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

	 3.	 การกำาหนดบุคลากรหลักเพื่อรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ

ในด้านต่างๆของงานประเมินผลเช่น	การประเมิน	P&P	การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ	การประชุมเชิงปฏิบัติ

การฯ	เป็นต้น

	 4.	 การจดัระบบกำากบั	ติดตามจากผูบ้รหิารและหวัหนา้งานอยา่งตอ่เนือ่งโดยประยกุตใ์ชก้ระบวนการ

จัดการความรู้ก่อน(Before	Action	Review:	BAR)	และหลังดำาเนินการ	(After	Action	Review:	AAR)ในแต่ละ

กิจกรรม	

	 5.	 การประสานงานที่ชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการประเมินผล	 สคร.5	การบูรณาการกิจกรรมการ

ประเมินร่วมกับกิจกรรม	Coaching	อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	เป็นต้น
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	 6.	 การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในรูปแบบ	Estimate,	SAR,	PART	รวมทั้งการรายงานในที่

ประชุมผู้บริหาร	สคร.5

	 7.	 ระบบงบประมาณที่มีความชัดเจน	คล่องตัวภายใต้ระเบียบการบริหารงบประมาณ

ผลการวิเคราะห์	

	 จากการดำาเนินงานในโครงการฯพบว่าบรรลุเป้าหมายในทุกกิจกรรมร้อยละ	100	ดังนี้

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมหลักที่	1	ประเมินผลการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	(P&P)	นิเทศร่วมกับผู้ตรวจ

ราชการ	และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14

1.1	การจัดประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14 	10	ครั้ง 	10	ครั้ง

1.2	 ร่วมประชุมประจำาเดือนกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดใน

พื้นที่สาธารณสุขเขต	14

10	ครั้ง 10	ครั้ง

1.3	 ประเมินผลการดำาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

(P&P)	ระดับเขต	ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14

1	ครั้ง 1	ครั้ง

1.4	รว่มประชุมคณะกรรมการประสานการพฒันางานสาธารณสขุ

ระดับเขต	(คปสข.)

6	ครั้ง 6	ครั้ง

1.5	การนเิทศงานรว่มกบัผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต	

14	ในกรณีปกติและบูรณาการ

2	ครั้ง 2	ครั้ง

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมหลักที่	2	การประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก	กรมควบคุมโรค

2.1	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำาหนดกรอบการประเมินผลฯ -	จำานวน	30	คน

-ได้กรอบการ

ประเมินผลฯ

-จำานวน	30	คน

-ได้กรอบการประเมิน

ผลฯ

2.2	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าฯ -	จำานวน	30	คน

-ได้ เครื่ องมือ	

ตวัชีว้ดัการประ

เมินผลฯ

-จำานวน	30	คน

-ได้เคร่ืองมือ	 ตัวชี้วัด

การประเมินผลฯ

2.3	ประชุมเชิงปฏิบัติการนำาเสนอผลการประเมินฯและจัดทำาข้อ

เสนอแนะเชิงนโยบาย

-	จำานวน	30	คน

-ไดร้ายงานการ

ประเมินผลฯ	2	

เรื่อง

-จำานวน	30	คน

-ได้รายงานการประ

เมินผลฯ	2	เรื่อง
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6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 แผนปฏิบัติราชการและโครงการฯมีความชัดเจน

	 2.	 ผู้บริหารทุกระดับใน	สคร.ให้ความสนใจและเห็นความสำาคัญ	สนับสนุนให้เป็นตัวช้ีวัดหลักของ	

สคร.5

	 3.	 การมีส่วนร่วมในการออกแบบการประเมินผลเชิงคุณภาพฯจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ	ใน	สคร.5

	 4.	 ความสนใจและความร่วมมือต่อการดำาเนินงานของผู้บริหารทุกระดับในจังหวัด	อำาเภอ	ตำาบล

	 5.	 ความรู้	ทักษะด้านการประเมินผลของนักวิชาการกลุ่มแผนงานและประเมินผล	สคร.5	

	 6.	 ภาวะผู้นำาและการทำางานเป็นทีมของบุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผล	สคร.5

	 7.	 การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากกลุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องใน	สคร.5	เช่น	กลุ่มพัฒนา

ภาคีเครือข่าย	กลุ่มระบาดวิทยาฯ	กลุ่มตอบโต้ฯเป็นต้น

	 8.	 ความร่วมมือจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	อำาเภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

	 9.	 ความร่วมมือจากภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 10.	การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมการดำาเนินงานเป็นระบบ

	 11.	งบประมาณมีความชัดเจน	คล่องตัว

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 ไม่มี

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 งานประเมินผล	 กลุ่มแผนงานฯ	 ได้พัฒนากระบวนการติดตาม	ประเมินผลฯโดยเป็นการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร	กระบวนการดำาเนินงาน	การวิเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงานที่มีคุณภาพในระยะเวลา	1	

ปีงบประมาณ	 (1	ต.ค.	 54-30	ก.ย.55)	ที่ผ่านมา	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องจึงต้องการการ

สนบัสนนุจากผูบ้ริหารในด้านการประกนัคณุภาพงานประเมนิผล	โดยประยกุตใ์ชก้รอบแนวคดิการเทียบเคยีง

สมรรถนะ	(Benchmarking)	จากองคก์รทีป่ระสบความสำาเร็จหรือมชีือ่เสียงดา้นการประเมนิผลและนำาบทเรยีน

มาปรับใช้กับการประเมินผลของ	สคร.5	ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ	โดยมีผลลัพธ์ที่สำาคัญคือการ

ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงานประเมินผลจาก	สคร.5	และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อเสนอแนะ

	 ไม่มี
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 เนื่องจากสำานักงานพัฒนาระบบราชการ	(กพร.)	ได้กำาหนดให้หน่วยงานในสังกัด	กรมควบคุมโรค	ทุก

แหง่ตอ้ง	ดำาเนนิการเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรภายใตแ้นวทางของการพฒันาคณุภาพระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั	(PMQA)	โดยกรมควบคมุโรค	ไดจ้ดัทำายทุธศาสตร	์6	การพฒันาคณุภาพระบบการบรหิารจดัการองคก์ร

ตามมาตรฐานสากล	โปร่งใสตรวจสอบได้	โดยมีการวัดผลตามตัวชี้วัดรอบ	6	เดือน	และ	12	เดือน	โดยกำาหนด

ให้มีตัวชี้วัดประจำาหมวดต่างๆ	ทั้ง	6	หมวด	และมีการทำา	self-certify	และ	fundamental	level	ซึ่งจากผลการ

ดำาเนนิงาน	สำานกังานป้องกันควบคุมโรคที	่5	สามารถดำาเนนิงานไดบ้รรลุตวัชีว้ดัทกุตวั	แตอ่ยา่งไรกต็าม	หน่วย

งานยังตอ้งการความตอ่เนือ่งในการทำางานตลอดจนยกระดบัผลเชงิคณุภาพ	เพือ่รองรบัการพฒันาเขา้สูเ่กณฑ	์

progressive	level	ในปีต่อไป	

 ปัญหา อุปสรรค 

	 บุคลากร	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรของ	สคร.5	กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน	

PMQA	จึงอาจทำาให้การทำางานยังทำาได้ไม่เต็มศักยภาพ

 ข้อเสนอแนะ

	 1.		งาน	PMQA	 เป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญซึ่งต้องเร่งรัดและดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและกรมกำาลังพัฒนา

เข้าสู่	progressive	level	ในปีต่อไป	

	 2.	 ควรมคู่ีมือการดำาเนนิงาน	PMQA	ทีช่ดัเจน	หรอือาจมทีีป่รกึษาในการทำางานเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย

ตามตัวชี้วัด

2. หลักก�รและเหตุผล

	 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	(พ.ศ.	2551	-2555)	ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ว่า

ดว้ยการมุง่เนน้องคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู	และบคุลากรมคีวามพรอ้ม	และความสามารถในการเรยีนรู	้คิดรเิริม่	

เปลี่ยนแปลง	และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ	ได้กำาหนดเป้าประสงค์ให้ส่วนราชการ	และ

หนว่ยงานของรฐัสามารถพัฒนาขดีสมรรถนะ	และมคีวามพรอ้มในการดำาเนนิงาน	ทัง้นี	้ไดก้ำาหนดตวัชีว้ดั	และ

เป้าหมายคือ	“ระดับความสำาเร็จของส่วนราชการ	และหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุง	และยกระดับคุณภาพ

การบรหิารงานตามแผนพัฒนาองค์การ	ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ	80	โดยเฉล่ีย”	และ	“ระดบัสมรรถนะของขา้ราชการ	

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	โดยเฉลี่ย”	ทั้งนี้ก็เพื่อให้

โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองค์กร และศักยภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด

นครราชสีมา ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
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กรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจดัการองคก์รผา่นเกณฑม์าตรฐานสากล	และมบีคุลากรทีม่ขีดีสมรรถนะตามท่ี

กำาหนด

	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมควบคุมโรค	ในส่วน

ภมูภิาค	ทีร่ว่มผลกัดนั/สนบัสนนุใหก้รมควบคมุโรคบรรลุเปา้หมายดงัทีก่ล่าวในขา้งตน้	ไดรั้บมอบนโยบาย	และ

กรอบการดำาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่	 6	 ของกรมควบคุมโรค	 ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ

องค์กร	และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง	 ได้มาตรฐานสากล	 โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ	(PMQA)	ให้ครอบคลุมทุกหมวด	อันประกอบไปด้วย	

	 หมวด	1	การนำาองค์กร	

	 หมวด	2	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	

	 หมวด	3	การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

	 หมวด	4	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้	

	 หมวด	5	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	

	 หมวด	6	การจัดการกระบวนการ	และ

	 หมวด	7	ผลลัพธ์การดำาเนินการ	

	 และในส่วนของการพัฒนาบุคลากร	 ให้ประยุกต์ใช้แนวทางการดำาเนินงานของสำานักงาน	กพ.	 ซึ่งใน

ปีงบประมาณ	2555	กรมควบคุมโรคมีจุดเน้นการการดำาเนินงานที่สำาคัญ	2	ข้อ	ประกอบด้วย

	 1.	 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค

รัฐระดับพื้นฐาน	(Fundamental	Level:	FL)	โดยเน้นการดำาเนินงานเชิงระบบ

	 2.	 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	โดยประเมินสมรรถนะตามสายงาน	Job	Competency	สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร	และข้อมูลท่ีมี

คุณภาพได้มาตรฐานสากล	 ส่งผลให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐในระดับพ้ืนฐาน	(Fundamental	Level)	เพือ่การกา้วสู่การเปน็องคก์รแหง่การเรยีนรู	้และมรีะบบ

บริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล	 ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม	สามารถลด

3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 1) วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพือ่พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์ร	และขอ้มลูทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานสากล	ผา่นเกณฑค์ณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน	(Fundamental	Level)

 2) วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 1.	 เพ่ือใหก้ระบวนการนำาองคก์รสู่การปฏิบตั	ิใหไ้ดค้ณุภาพผ่านเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐในระดับพื้นฐาน

	 	 2.	 เพือ่ใหก้ระบวนการวางแผนเชงิยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัผิา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐในระดับพื้นฐาน
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	 3.	 เพื่อให้กระบวนการให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ	ผ่านเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน

	 4.	 เพ่ือใหก้ารจดัวางกระบวนการวดั	วเิคราะหแ์ละการจดัการความรูสู้ก่ารปฏบิตั	ิผา่นเกณฑค์ณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน

	 5.	 เพื่อให้การจัดวางกระบวนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลสู่การปฏิบัติ	ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน

	 6.	 เพ่ือใหก้ารจดัวางกระบวนการการจดักระบวนการสูก่ารปฏบิตั	ิผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครัฐในระดับพื้นฐาน

4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำาเร็จของผลลัพธ์ในการ

ดำาเนินการพัฒนาองค์กร	(ระดับ	5)

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

 (1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำาแนกตามผลผลิต (PART ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	1,669,900	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิตที่	2	กิจกรรมหลัก	2.2	ผลการใช้จ่าย	1,669,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	 จากยอดงบประมาณทีตั้งแผนไว้	1,669,900	บาท	ได้ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	ณ	สิ้นไตรมาส	

4	เป็นยอดงบประมาณ	1,669,900	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100	ในการดำาเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ	2555	

นั้น	มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	คือ	ไตรมาส	1-	4	เบิกจ่ายได้	ตามลำาดับดังนี้	

ร้อยละ	40.70,	64.06,	82.14	และ	100	จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณครบร้อยละ	100	

 (2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผล 12 เดือน

4.1	 สรุปผลการประเมินความเข้าใจ

ทิศทางขององค์การของบุคลากร	 สคร.

5	(R.M	1.1)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	1	เรื่อง	

-	บุคลากร	สคร.5	มีความรู้	ความเข้าใจทิศทางของ

องค์การ	(RM	1.1)	ร้อยละ	80.24

4.2	 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรท่ีมีต่อการนำาองค์การของ

ผู้บริหาร	(R.M	1.2)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	1	เรื่อง	

-	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการนำาองค์การของผู้

บริหาร	(RM	1.2)	ร้อยละ	71.63
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ผลผลิต เป้าหมาย ผล 12 เดือน

4.3	 ตัวช้ีวัดสำาคัญของ	 สคร.5	 มีความ

สำาเร็จเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	80	(R.M	1.3)

1	หน่วย

งาน

ตัวชี้วัดสำาคัญของ	สคร.5	มีความสำาเร็จเฉลี่ยถ่วง

นำ้าหนัก	ร้อยละ	76.78	ข้อมูล	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	

2555..(ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำาเนินการ)	 คาดว่า

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาน่าจะไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

4.4	 มาตรการ/โครงการตามนโยบาย

การกำากับดูแลองค์การที่ดีมีความสำาเร็จ	

(R.M	1.4)

มาตรการ/

โครงการ

การกำากับดูแลองค์การที่ดีมีความสำา เร็จ 	 4	

มาตรการ/โครงการ	(ร้อยละ	100)	ได้แก่

1.	ด้านรัฐ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร	

2.	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กิจกรรม

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

3.	ดา้นองคก์าร	กจิกรรมการจดัสภาพแวดลอ้มการ

ทำางาน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร

4.	ดา้นผูป้ฏบิตังิาน	กจิกรรมการจดัวางกระบวนการ

วัด	วิเคราะห์และการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ

4.5	 ผู้รับบริการขององค์การมีความเชื่อ

มั่นด้านธรรมาภิบาล	 (ค่าเฉลี่ย)	 ไม่น้อย

กว่า	ระดับ	3	(R.M	1.5)

1	หน่วย

งาน

ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ

สคร.5	(Poll	online)	1	หน่วยงาน	ระดับ	4	(ค่าเฉลี่ย	

4.17)

4.6	สคร.5	มยีทุธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตัิ

ราชการ	4	ปี

1	แผน สคร.5	มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ	 4	ปี	

จำานวน	1	แผน	

4.7	สคร.5	มีแผนปฏิบัติราชการประจำา

ปี	2555

1	แผน สคร.5	มีแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	2555	จำานวน	

1	แผน

4.8	สคร.5	มี	 (ร่าง)	แผนปฏิบัติราชการ	

ปี	2556	ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

กรมควบคุมโรค

1	แผน สคร.5	 มี	 (ร่าง)	 แผนปฏิบัติราชการ	 ปี	 2556	 ที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค	

จำานวน	1	แผน

4.9	 กิจกรรมของ	 สคร.5	 มีการบริหาร

โครงการในระบบ	Estimates	เปน็ปจัจบุนั	

ถูกต้องและครบถ้วน

ร้อยละ	80 การบรหิารโครงการในระบบ	Estimates	สคร.5	เปน็

ปัจจุบัน	ถูกต้องและครบถ้วน	ร้อยละ	90

4.10	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ	(R.M	3.1)

1	เรื่อง -	 มีสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ

บริการ	จำานวน	1	เรื่อง
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4.11	 สรุปผลการประเมินความไม่พึง

พอใจของผู้รับบริการ	(R.M	3.2)

1	เรื่อง -	 มีสรุปผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับ

บริการ	จำานวน	1	เรื่อง

4.12	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้างความ

สัมพันธ์	(R.M	3.3)

1	เรื่อง -	มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ

เครอืขา่ยทีม่ตีอ่กจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ์	จำานวน	

1	เรื่อง	(ค่าเฉลี่ยร้อยละ	87.29)

4.13	สรุปผลการดำาเนินการ/โครงการที่

เปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีสว่นร่วม

ในการบริหารราชการ	(R.M	3.4)

1	เรื่อง -	 มีผลการดำาเนินงานโครงการ	 กิจกรรมการตรวจ

สอบเรื่องร้องเรียน	จำานวน	1	เรื่อง	(ในระบบ	Esti-

mates)

4 .14 	 สรุปผลการดำา เนินการตาม

มาตรฐานคู่มือการให้บริการ	(R.M	3.5)

1	เรื่อง -	มผีลการดำาเนนิการตามมาตรฐานคูม่อืการจดัการ

เรื่องร้องเรียน	จำานวน	1	เรื่อง	(ในระบบ	Estimates)

4.15	 สคร.5	 มีฐานข้อมูลที่มีความ

ครอบคลุม 	 ถูก ต้อง 	 และทันสมัย	

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของยทุธศาสตร	์

(R.M	4.1)

6	ฐาน

ข้อมูล

-	 สคร.5	มีฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุม	 ถูกต้อง	

และทันสมัย	ในเว็บไซต์	สคร.5	www.dpck5.com	

จำานวน	6	ฐานข้อมูล	ได้แก่

1.	ฐานข้อมูลเครือข่าย

2.	ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ

3.	ฐานข้อมูลการสื่อสารความเสี่ยง

4.	ฐานข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย

5.	ฐานข้อมูลแผนงาน

6.	ฐานข้อมูลการพัฒนาองค์กร

4.16	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ	 (R.M	

4.2)

1	เรื่อง -	มีผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง	

-	 ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์	สคร.5	ร้อยละ	82.24

4.17	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มีต่อการ	 เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร	ตาม	พ.ร.บ.	ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ	พ.ศ.	2540	(R.M	4.3)

1	เรื่อง -	มีผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง	

-	 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของสคร.5	(Poll	online)	ร้อยละ	86.24
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4.18	สรุปผลความสำาเร็จของการบูรณา

การข้อมูลสถิติภาครัฐตามมาตรฐาน

ข้อมูล	statXML	(R.M	4.4)

1	เรื่อง -	 มีสรุปผลการดำาเนินงาน	จำานวน	 1	 เรื่อง	 (สรุป

ประชุม	 VDO	Conference	 การกำาหนดแนวทาง

การดำาเนนิงานด้านข้อมูลขา่วสาร	วันที่	29	มีนาคม	

2555	ซึง่ศนูยส์ารสนเทศ	จะทำาในภาพรวมของกรม

ควบคุมโรค	ได้ดำาเนินการในระดับ	3	ดังนี้

-	ระดับ	1	จัดทำาแผนปฏิบัติงาน	4	ปี

-	ระดับ	2	เผยแพร่ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย

ระบบ	statXchange

-	 ระดับ	 3	 จัดทำาชุดข้อมูลมาตรฐาน	 (Minimum	

Data	Set)

4.19	 สคร.5	 มีการดำาเนินการตาม

แผนการจัดการความรู้	(R.M	4.5)

3	องค์

ความรู้

-	มกีารดำาเนนิการตามแผนการจดัการความรู	้6	องค์

ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

4.20	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อองค์การ	(R.M	5.1)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

-	 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์การ	 ร้อยละ	

67.37

4.21	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร	

(R.M	5.2)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

-	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร	

ร้อยละ	69.93

4.22	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบคุลากรทีม่ตีอ่ระบบประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน	(R.M	5.3)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

-	บคุลากรมคีวามพงึพอใจตอ่ระบบประเมนิผลการ

ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	59.57

4.23	 สรุปผลการใช้เกณฑ์การประกัน

คุณภาพการฝึกอบรม	(R.M	5.4)

1	เรื่อง -	 มีผลการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึก

อบรม	จำานวน	1	เรื่อง

-	มโีครงการทีเ่ขา้เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการฝกึ

อบรม	จำานวน	6	โครงการ	ผ่านเกณฑ์	5	โครงการ	

คิดเป็นร้อยละ	83.33

4.24	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรที่มีต่อแผนการสร้างความ

ก้าวหน้าในสายงาน	(R.M	5.5)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

-	บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนการสร้างความ

ก้าวหน้าในสายงาน	ร้อยละ	59.21
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4.25	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รบับรกิารทีมี่ตอ่ขัน้ตอนการปฏบิตัิ

งาน	(R.M	6.1)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

-	ผู้รับบริการ	(บุคลากรสคร.5)	มีความพึงพอใจต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป	 ร้อย

ละ	62.94

4.26	 สรุปผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน	(R.M	6.2)

1	เรื่อง -	มีสรุปผลการประเมิน	จำานวน	1	เรื่อง

- 	 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน	ร้อยละ	80.25

4.27	สคร.5	มีการจัดทำาคู่มือการปฏิบัติ

งาน	 (Work	Manual)	ตามกระบวนการ

สร้างคุณค่า	(R.M	6.3)

1	เรื่อง -	 มีคู่มือการปฏิบัติงาน	 (Work	 Manual)	 ตาม

กระบวนการสร้างคุณค่า	จำานวน	5	เรื่อง	ได้แก่

1.	อำาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

2.	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

3.	คู่มือข่าวกรองเตือนภัย

4.	 แนวทางการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้

เลือดออก	(ผลิตภัณฑ์วิชาการปี	2555)

5.	คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากร

4.28	 สคร.5	 มีการดำาเนินงานตาม

มาตรฐาน/มาตรการ/แนวทางของ

กระบวนการที่สร้างคุณค่า	(R.M	6.4)

1	เรื่อง -	มกีารดำาเนนิงานตามแนวทางการพฒันาบคุลากร	

จำานวน	1	เรื่อง	(ร้อยละ	100)

4.29	 สคร.5	 มีกระบวนการที่ได้รับการ

ปรับปรุงให้ผลการดำาเนินงานดีขึ้น	(R.M	

6.5)

2	 -	 มีกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการ

ดำาเนินงานดีขึ้น	จำานวน	3	กระบวนการ	ได้แก่

1.	การพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

2.	 หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม	 ฝึก

อบรม	ดูงาน

3.	ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน	(e-slip)

4.30	กจิกรรมทีส่นบัสนนุสภาพแวดลอ้ม

การทำางาน	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ

บุคลากร	ของ	สคร.5	บรรลุวัตถุประสงค์	

(R.M	6.1)

1	หน่วย

งาน

สคร.5	 มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานสถานท่ี

ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน	และ	5	ส.	ผ่านเกณฑ์ระดับ

ดีมาก	7	แห่ง	 (ร้อยละ	35)	ระดับดี	13	แห่ง	 (ร้อย

ละ	65)	

4.31	 สรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรม

และจริยธรรม

1	เรื่อง มีผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร

สคร.5	จำานวน	1	เร่ือง	(ในระบบ	Estimates)
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4.32	สคร.5	ไดแ้ผนปฏบิตัริาชการประจำา

ปี	2556

1	แผน สคร.5	มีแผนปฏิบัติราชการประจำาปี	2556	จำานวน	

1	แผน	

 

(PART จ-2และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ

รหัสตัว

ชี้วัด

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 12 เดือน

6.1.1 ระดับความสำาเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้น

ฐาน

ระดับ	5 ระดับ	5

6.1.2 ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการบรรลุ

เป้าหมายความสำาเร็จของผลลัพธ์การดำาเนินการ	 (ผลลัพธ์ของ

กระบวนการ)	 ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(หมวด	7)	 	 	

ระดับ	5 ระดับ	5

6.2.3 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่

กำาหนด 

ระดับ	5 ระดับ	5

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

	 กระบวนการที่สำาคัญที่ทำาให้ผลการดำาเนินงานบรรลุเป้าหมายคือ

	 1.	 มีกลุ่มงานพัฒนาองค์กรซึ่งรับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน	

	 2.	 มีการทำางานแบบบูรณาการจากทุกกลุ่ม

	 3.	 มีการติดตามผลการดำาเนินงานทุกเดือน

	 4.	 มีการศึกษา	template	ตัวชี้วัดอย่างสมำ่าเสมอ

	 5.	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานอย่างต่อเนื่อง	 
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 (3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

(PART จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ชื่อตัวชี้วัด ค่านำ้า

หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

เทียบ

กับร้อยละของผลสำาเร็จ

ตามเป้าหมายของตัวชี้

วัด

ค่า

คะแนน

ที่ได้

รวม

1 2 3 4 5

RM	1.1	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทาง

ขององคก์าร	และยทุธศาสตร	์(	รอ้ยละ	80.24)

0.167 60 65 70 75 80 5 0.835

RM	 2.3	 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่

สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์การ	

0.167 60 65 70 75 80 5 0.835

RM	3.1	 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ

บริการ

0.167 65 70 75 80 85 5 0.835

RM	4.2	 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึง

หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์

ของส่วนราชการ	(ร้อยละ	82.24)

0.167 60 65 70 75 80 5 0.835

RM	5.4	รอ้ยละของหลกัสตูรการอบรมทีผ่า่น

เกณฑต์ามหลกัประกนัคณุภาพการฝกึอบรม	

(ร้อยละ	83.33)

0.166 60 65 70 75 80 5 0.830

RM	6.2	 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน	 (ร้อยละ	

80.25)

0.166 60 65 70 75 80 5 0.830

ผลลัพธ์การดำาเนินการ

หมวด 1 - หมวด 6

1.000 ผลคะแนนรวม 5.000

คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการวิเคราะห์ 

	 รายงานผลตัวช้ีวัดผลลัพธ์การดำาเนินการ	 (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)	 ของส่วนราชการตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	(หมวด	7)	ผลลัพธ์การดำาเนินการหมวด	1	–	หมวด	6	คิดเป็น

ร้อยละ	100	สคร.5	มีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน	

(Fundamental	Level)
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6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 การมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

	 2.	 การติดตามการทำางานอย่างสมำ่าเสมอ

	 3.	 มีการทำางานแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม

	 4.	 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญ

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 บุคลากร	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรของ	สคร.5	กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน	

PMQA	จึงอาจทำาให้การทำางานยังทำาได้ไม่เต็มศักยภาพ

8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 ควรมีพี่เลี้ยงในการทำางานที่สามารถให้คำาปรึกษาในการดำาเนินงาน	PMQA	ได้

9. ข้อเสนอแนะ

	 1.		งาน	PMQA	 เป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญซึ่งต้องเร่งรัดและดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและกรมกำาลังพัฒนา

เข้าสู่	progressive	level	ในปีต่อไป	

	 2.	 ควรมีคู่มือการดำาเนนิงาน	PMQA	ทีช่ดัเจน	หรอือาจมทีีป่รกึษาในการทำางานเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย

ตามตัวชี้วัด
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1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 จากยทุธศาสตร์ของ	กรมควบคุมโรค	กำาหนดใหม้กีารจดัทำาแผนพฒันาทรพัยากรบคุคล	เพือ่สนบัสนนุ

การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	โดยให้ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะหลัก	สมรรถนะด้าน

เทคนิค	และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	 จึงได้จัดทำา

โครงการพัฒนา	และยกระดับศักยภาพบุคลากร	ประจำาปีงบประมาณ	2555	ตามสมรรถนะ	และมาตรฐานที่

กำาหนด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ที่	กรมควบคุมโรคกำาหนด

	 ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมา	

ได้ดำาเนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ซึ่งผู้อำานวยการฯ	 เป็นที่ปรึกษา	หัวหน้ากลุ่มพัฒนา

องค์กร	 เป็นประธาน	กรรมการประกอบด้วย	หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม	 และผู้รับผิดชอบงาน	HRD./งานการเจ้า

หน้าที่เป็นทีมเลขาฯ	มีการประชุมคณะกรรมการฯ	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	ทำาให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรและ

การถา่ยทอดขอ้มูลขา่วสารทีส่ำาคัญ	ผา่นหวัหนา้กลุม่สง่ตอ่ไปยงับคุลากรทำาไดค้อ่นขา้งครอบคลมุ	สำาหรบัการ

จดัทำาแผนพฒันาบคุลากร	ใหค้รอบคลมุยุทธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการกรมควบคมุโรค	ปงีบประมาณ	พ.ศ.	

2553	–	2556	มี	4	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ

	 ยทุธศาสตร์ที	่2	พฒันาขา้ราชการให	้มคีณุธรรม	จรยิธรรม	ยดึถอืคา่นยิมขององคก์ร	เพือ่สรา้งจติสำานกึ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน	

	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กร	 โดยผ่านกระบวนการ	 เรียนรู้ที่

หลากหลาย	ให้สามารถเป็นผู้นำาตนเอง	ผู้นำาทีม

	 ยุทธศาสตร์ที่	 4	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคนทุกระดับให้มี	 พลังกายที่ 

เข้มแข็ง	และพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

	 และขอ้มลูจาก	Gap	ของการประเมนิสมรรถนะ	และผลการสำารวจความตอ้งการฝึกอบรมของบคุลากร

ตามยุทธศาสตร	์ทำาใหก้ารพฒันาบคุลากรครอบคลมุสมรรถนะหลกั	สมรรถนะทางดา้นเทคนคิ	และสมรรถนะ

ตามยุทธศาสตร์	

โครงการพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร สำานักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจำาปีงบประมาณ 2555 ตามสมรรถนะ 

และมาตรฐานที่กำาหนด
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สรุปผลการดำาเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 จากการดำาเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	

พบวา่	ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารในการกำาหนดนโยบาย	สนบัสนนุงบประมาณ	และความรว่มมอืในการ

ดำาเนนิงานจากคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรบคุคล	ทำาใหบ้คุลากรไดร้บัการพฒันาครอบคลมุทัง้	สมรรถนะ

หลัก	สมรรถนะด้านเทคนิค	และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์	และจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรรอบที่	

1	พบว่า	บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สำารวจทั้งหมด	128	คน	มีขีดสมรรถนะด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงาน

กำาหนดจำานวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	99.22	ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย	(เป้าหมายร้อยละ	80)	ปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จเนื่องจากการนำาข้อมูลปี	2554	มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร	และ	สคร.	มีการทบทวนและปรับ

แผนกลยทุธพ์ฒันาบคุลากรใหส้อดคล้องกบัการปรบัโครงสรา้งและมกีารกำาหนดทศิทางหลักสูตรให้สอดคลอ้ง

กับ	Competency	Gap	และสง่ไปฝกึอบรม,	มกีารสอนงาน,	การอบรมในขณะปฏิบตังิาน	(On	the	job	training)	

เป็นตน้	และมีการกำาหนดแนวทางการพฒันาบคุลากรใหม้สีมรรถนะตามเกณฑท์ีก่รมควบคมุโรค	กำาหนดเพือ่

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกรมควบคุมโรค

ปัญหา อุปสรรค 

	 1.		ผู้ปฏิบัติงาน	HRD.	ขาดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน	HRD.	

	 2.	 ขาดเวทีสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน	HRD	ของบุคลากรของ	กรมควบคุมโรค	และ	สคร.

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรจัดอบรม	หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน	HRD.	

	 2.	 กรมควบคุมโรค	น่าจะจัดเวทีเสวนา	หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน	HRD.	 ของบุคลากรในสังกัด	

กรมควบคุมโรค	และ	สคร.

	 3.	 สคร.5	ควรเพิ่มแผนงานโครงการในปี	2556	ในส่วนของ	HR1	:	คือ	แผนการสร้างความผาสุกและ

ความพึงพอใจของบุคลากร	และ	HR2	:	คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยการพัฒนาความรู้การใช้

เครื่องมือ	PMS	ให้กับบุคลากร	ของ	สคร.5

2. หลักก�รและเหตุผล

	 ตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม	ฉบบัที	่8	เปน็ตน้มา	ประเทศไทยไดป้รบักระบวนทัศน์การพฒันา

ประเทศให้เน้นคนเป็นศูนย์กลาง	มีการพัฒนาแบบองค์รวม	 โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคน	และสภาพแวดล้อม

ทางสังคมเพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ	ตามเจตนารมณ์สำาคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.2551	กำาหนดให้มีการวางระบบบริหารงานบุคคล	และพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบ	รู้ลึก	เป็น

แรงผลักดันต่อความสำาเร็จขององค์กร	ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชน	และผลสัมฤทธิ์	ให้บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	 เน้นการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบน

พื้นฐานของสมรรถนะ	เป็นคนดี	มีความซื่อสัตย์สุจริต	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และเข้าถึงประชาชน	สอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของกรมควบคุมโรค	 เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ

บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้	 มาตรฐานสากล	 (ยุทธศาสตร์ที่	 6)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้

เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์	 สนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายให้ได้รับการ

สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรค	ภัยสุขภาพ	

จากแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของกรมควบคุมโรค	ปี	2555	-	2559	ในยุทธศาสตร์ที่	6	มีเป้าประสงค์เพื่อ

ให้	บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและมีจิตใจให้บริการ	มีกลยุทธ์ในการดำาเนินงาน	ประกอบด้วย

	 กลยุทธ์	6.2.1	พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	

	 กลยุทธ์	6.2.2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	และ	

	 กลยุทธ์	6.2.3	พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด

	 จากแผนยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ	กรมควบคุมโรค	ดังกล่าว	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	

จังหวัดนครราชสีมา	 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	มีบทบาทในการป้องกัน	ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ	ในพื้นที่สาธารณสุขเขต	14	มีความจำาเป็นต้องมีการดำาเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	ให้

มีสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการบริหารจัดการ

องคก์รรวมถงึการจดัการความรูภ้ายในหนว่ยงาน	ดงันัน้	จงึไดจ้ดัทำาโครงการพัฒนาบคุลากรของหนว่ยงานภาย

ใตโ้ครงการพฒันา	และยกระดบัศกัยภาพบคุลากร	ตามสมรรถนะ	และมาตรฐานทีก่ำาหนด	ป	ี2555	ขึน้	เพือ่การ

พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร	ตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำาหนด	โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้

บคุลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑท์ีก่ำาหนดรอ้ยละ	80	โดยมกีจิกรรมในการดำาเนนิงานในโครงการ	

ดังนี้	(1)	การประเมินสมรรถนะเฉพาะตำาแหน่งงาน	(Technical	Competency)	(2)	การพัฒนาสมรรถนะตาม

ส่วนขาด	–	สมรรถนะเฉพาะตำาแหน่งงาน	(Technical	Competency)	และ	(3)	การพัฒนาสมรรถนะตามสาย

งาน	 (Job	Competency)	 ในสายงานหลัก	 โดยมีเป้าประสงค์การดำาเนินการเพื่อให้	บุคลากรมีขีดสมรรถนะ

สูงและมีจิตใจให้บริการ	ตอบสนองการดำาเนินการเพื่อการก้าวไปสู่การ	 “เป็นองค์กรชั้นนำาระดับประเทศด้าน

วิชาการ	และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ	 ในการป้องกันควบคุมโรค	และภัยสุขภาพ	ภายในปี	

2557”	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล	ส่งผลให้	บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้	ความสามารถ	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีทักษะ	และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	(Competency)	ทั้งด้านวิชาการ	ด้านบริหาร	

และบริการ	สามารถดำาเนินการ	ปกป้องประชาชนจากโรค	และภัยสุขภาพ	ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่

สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ	ได้ต่อไปในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของโครงก�ร

 1) วัตถุประสงค์หลัก

	 	 เพื่อให้บุคลากร	สคร.5	มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำาหนด

 2) วัตถุประสงค์เฉพาะ

	 	 1.	 เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

	 	 2.	 เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตามแผน
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4. ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จของโครงก�ร

	 1.		ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินงานให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	

(ขั้นตอนที่	5	)

	 2.		จำานวนแผนพัฒนารายบุคคล	จำานวน	131	แผ่น	(	เฉพาะข้าราชการ)

	 3.		ร้อยละของบุคลากรที่ได้พัฒนาตามแผน

5. ผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณและก�รดำ�เนินง�น เปรียบเทียบกับเป้�หม�ย

 (1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำาแนกตามผลผลิต (PART ง-5)

งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด	1,002,700	บาท	จำาแนกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิตที่	2	กิจกรรมหลัก	2.2	ผลการใช้จ่าย	1,002,700	บาท	คิดเป็นร้อยละ	100

การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ

	 จากยอดงบประมาณทตีัง้แผนไว	้1,002,700	บาท	ไดด้ำาเนนิการเบกิจา่ยงบประมาณ	ณ	สิน้ไตรมาส	4	

เป็นยอดงบประมาณ	1,002,700	บาท	คิดเป็นร้อยละ100	ในการดำาเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ	2555	นั้น	

มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้	คือ	ไตรมาส	1-	4	เบิกจ่ายได้	ตามลำาดับดังนี้	ร้อย

ละ	53.71,	69.38,	88.01	และ	100	จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณครบร้อยละ	100	

 (2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้

ผลผลิต เป้าหมาย ผล 12 เดือน

1.	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	 จังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรที่มีขีด

สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำาหนดไม่น้อยกว่า	

ร้อยละ	85 ร้อยละ	100

2.	รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร	สคร.5	นครราชสีมา 2	รอบ 2	รอบ

3.	แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 131	แผน 130	แผน

4.	แผนการฝึกอบรม 1	แผน 1	แผน

5.	รายงานสรปุผลการดำาเนนิการพฒันาบคุลากรตามแผนพฒันารายบคุคล 	1	เรื่อง 1	เรื่อง
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(PART จ-2 และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ

รหัสตัวชี้

วัด

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน

6.2.3 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะ

ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ร้อยละ	80 ร้อยละ	100

กระบวนการที่สำาคัญและผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำาเนินการได้

ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 -	 การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	นครราชสีมา	

(HR	Scorecard	Plan)

	 -	 การจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากร	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	2555	โดยครอบคลุม

ประเด็น	ดังนี้	 ที่มาและสภาพปัญหา	ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะรอบการประเมิน	 เดือน

เมษายน	–	กันยายน	2554	และหลักสูตร	วิธีการพัฒนา	ระยะเวลาการพัฒนาและผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหารหน่วย

งานเห็นชอบแล้วและจัดส่งกรมควบคุมโรควันที่	15	มกราคม	2555	และจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ปีงบประมาณ	2555	ข้าราชการจำานวน	128	คน

	 -	 การถ่ายทอดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำาเนินงานตามแผนฯ	2554	ในการประชุมดังนี้	

	 	 1.	 ในการประชุมผู้บริหารสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	ครั้งที่	4/2555

	 	 2.	 ในการประชุมถ่ายทอด	KPI	รายบุคคล	ครั้งที่	1/2555	วันที่	19	มกราคม	2555	

	 	 3.	 ในสรุปรายงานการประชุมการถ่ายทอด	KPI	รายบุคคลครั้งที่	2	วันที่	23	มกราคม	2555

	 -	 พัฒนาบคุลากรตามแผนพฒันาบคุลากร	สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่5	นครราชสีมา	2554	ระดบั

การพัฒนาบคุลากรแบง่เปน็	3	ระดับ	ระดับท่ี	1	:	ระดบัความจำาเปน็/ความสำาคญัของการพฒันาระดบั	A	ระดบั

ที่	2	:	ระดับความจำาเป็น/ความสำาคัญของการพัฒนาระดับ	และระดับที่	3	:	ระดับความจำาเป็น/ความสำาคัญ

ของการพัฒนา	C	

	 -	 ประเมินสมรรถนะบุคลากร	 โดยจัดทำาแบบประเมิน/ดำาเนินการประเมิน/รวบรวม	และสรุป	ผลการ

ประเมิน	การประเมินรอบที่	1	ข้าราชการจำานวน	128	คน	การประเมินรอบที่	1	ข้าราชการจำานวน	130	คน

	 -	 ระบบประกนัคณุภาพการฝกึอบรม	กรมควบคมุโรค	ตามเกณฑก์ารพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ

ภาครฐั	(PMQA)	โดยถ่ายทอด/ประชาสมัพันธ์เกณฑป์ระกนั	คณุภาพการฝึกอบรม	กรมควบคมุโรค	และการนำา

เกณฑป์ระกนัคณุภาพ	การฝกึอบรมไปใช้ในการจดัฝึกอบรม	และจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงาน/การตดิตาม	

ประเมนิประสทิธิผลการ	พัฒนา	/	ฝกึอบรมของ	กรมควบคมุโรค	ดงันี	้การประกนัคณุภาพการฝึกอบรมโครงการ

ที่เข้าหลักเกณฑ์มีทั้งหมดจำานวน	6	โครงการ	ผ่านเกณฑ์จำานวน	5	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	83.33
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 (3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

(PART จ-1และรายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)

 ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำาคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน

ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำาหนด ร้อยละ	80 ร้อยละ	100

 3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนIDP

	 	 -	 การพัฒนาสมรรถนะตามสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ	T8	:	การตรวจสอบความถูกต้อง 

ตามกระบวนงาน	บุคลากรประเภทวิชาการชำานาญการที่ต้องพัฒนาจำานวน	 1	คน	ผลผ่านการประเมิน	 12	

เดือน	พัฒนาโดยการเรียนรู้จากการทำางาน	ฝึกอบรมในงาน	มอบหมายงาน	ศึกษาดูงานพัฒนาตนเอง	เรียนรู้

ด้วยตนเอง	การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำายุทธศาสตร์แผนงานโครงการและประเมินผล

 3.2 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่กำาหนด

	 	 -	 พัฒนาบุคลากรตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 5	นครราชสีมา	

2554	ระดับการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น	3	ระดับ

	 ระดับที่	1	:	ระดับความจำาเป็น/ความสำาคัญของการพัฒนาระดับ	A	:	จำาเป็นเร่งด่วนสำาหรับการปฏิบัติ

งานปจัจบัุนตาม	GAP	ของสมรรถนะหลัก	C2	:	บรกิารทีด่	ี(Service	Mind	:S)	C3	:	การส่ังสมความเชีย่วชาญใน

งานอาชีพ	(Expertise/Mastery	:	M)C5	:	การมีนำ้าใจ	ใจเปิดกว้าง	เป็นพี่	เป็นน้อง	(Relationship	:	R)C6	:	การ

ทำางานเป็นทีม	(Teamwork	:	T)	บุคลากรที่ต้องพัฒนาประกอบด้วยประเภททั่วไป	ชำานาญงาน	5	คน	ประเภท

วิชาการชำานาญการ	2	คน	ชำานาญการพิเศษ	1	คนพัฒนาโดยการฝึกอบรมหลักสูตร	“พัฒนาตน	พัฒนาทีม	สู่

เป้าหมายเดียวกัน	”	(หลักสูตรยกระดับสำาหรับบุคลากรที่ไม่มี	GAP	และปิด	GAP	สำาหรับบุคลากรที่มีGAP)

บุคลากรที่มี	GAP	(เฉพาะ	GAP	ลบ)	

	 ระยะเวลาที่จัด	2	วัน	ธันวาคม	2554-	มกราคม	2555	จำานวน	3	รุ่น	กลุ่มเป้าหมายบุคลากร	สคร.5	

จำานวน	180	คน	โดยมี	วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม	

	 1.	 เพือ่พฒันายกระดับความรูเ้รือ่ง	I-SMARTของบคุลากรสำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรคท่ี	5	นครราชสมีา	

	 2.	 เพื่อพัฒนาทีมบุคลากรให้มีแนวทางในการทำางานสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร	

	 วธิกีารการจดัอบรม	เปน็การอบรมในลักษณะ	Play	and	Learn	เพ่ือปรับทศันะคตใินการทำางานผา่นการ

เล่นเกมส์	(Rally)	เน้นฝึกแนวคิดการทำางานเป็นทีม	และแปลความหมายสู่	I-SMART	และเน้นการทำากิจกรรม

รว่มกันของผูเ้ขา้ประชมุในแต่ละรุ่น	ท้ังกจิกรรมภาคกลางวนัละกจิกรรมภาคกลางคนื	ทัง้นีม้กีารทดสอบความ

รู้ก่อนและหลังการอบรม(	Pre	-	Post	test	)	ด้วยเครื่องมือของ	อาจารย์สุพจน์	ธาราภรณ์ศิลป์	ซึ่งเป็นวิทยากร

หลกัจาก	บรษิทั	โปรเอม็ไอท	ีจำากดั	และแบบประเมนิความพงึพอใจทีป่ระยกุตม์าจากเครือ่งมอืประเมนิคณุภาพ

การอบรมของกรมควบคุมโรคปี	พ.ศ.	2554

	 	 -	 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตำาแหน่งงานโดยส่งบุคลากรประชุมวิชาการท่ีหน่วยงาน

ภายนอกจัด	และพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน	(	Job	Competency	)	โดยบุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วย

งานภายนอก	ดังนี้	
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	 ระดบัที	่2	:	ระดับความจำาเปน็/ความสำาคญัของการพฒันาระดบั	B	:	จำาเปน็ในการปรบัปรงุและพฒันา

ผลงานปจัจบุนัของบคุลากร	ตามสมรรถนะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบตั	ิT8	:	การตรวจสอบความถกูตอ้งตามกระ

บวนงาน	บคุลากรประเภทวชิาการชำานาญการทีต่อ้งพฒันาจำานวน	1	คน	ผลผา่นการประเมนิ	12	เดอืน	พฒันา

โดยการเรยีนรูจ้ากการทำางาน	ฝกึอบรมในงาน	มอบหมายงาน	ศกึษาดงูานพฒันาตนเอง	เรยีนรูด้ว้ยตนเอง	การ

ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำายุทธศาสตร์แผนงานโครงการและประเมินผล	

	 ระดับที่	 3	 :	 ระดับความจำาเป็น/ความสำาคัญของการพัฒนา	C	 :	 จำาเป็นสำาหรับการเติบโตในอนาคต	

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง	หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ	และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ

การปฏิบัติงาน	โดยส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกจัดมีรายละเอียดดังนี้	

	 1.		 การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพรุ่นที่	 23	 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์	

ระหว่างวันที่	20-24	ก.พ.55	บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลจำานวน	4	คน	

	 2.		 ระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	 (SRRT)สำาหรับแพทย์หัวหน้าทีม

และผู้สอบสวนหลัก	ประจำาปี	2555	อบรมเป็น	3	ช่วงๆละ	1	สัปดาห์	มกราคม	-	กันยายน	2555	สำานักระบาด

วิทยา	กรมควบคุมโรค	บุคลากรกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองจำานวน	1	คน	

	 3.		 Troubleshooting	TCP	-IT	Internetworking	จัดโดยสถาบันวิทยาการ	สวทช.	(เนคเทค)ระหว่าง

วันที่	19-22	มีนาคม	2555	บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กรจำานวน	1	คน	

	 4.	 ระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการสำาหรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประจำาจังหวัดและเขต	จัดโดยสำานัก

ระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	วันที	23	มกราคม	2555	บุคลากรกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองจำานวน	2	คน	

	 5.	 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	 จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล	

ระหว่างวันที่	28	-29	มกราคม	2555	บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปจำานวน	3	คน

	 6.	 การปฏบิตังิานการเงนิการคลงั	จดัโดยศนูยพ์ฒันาทรัพยากรบคุคล	ระหวา่งวนัที	่3-4	มนีาคม	2555	

บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปจำานวน	2	คน

	 7.	 หลักสูตร	การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี	 ด้วยความสมัครใจ

และตรวจภูมิต้านทาน	วันที่	7-9	สิงหาคม	55	ณ	กรุงเทพฯ	จัดโดย	สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	

จำานวน	1	คน	

	 8.	 หลักสูตร	การประเมินผลปฏิบัติงานราชการ	วันที่	27	-28	ส.ค.	55	ณ	กรุงเทพฯ	จัดโดย	สำานักเสริม

ศึกษาและบริการสังคม	จำานวน	1	คน	

	 9.	 หลักสูตร	การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง	วันที่	7-9	กันยายน	2555	ณ	กรุงเทพฯ	จำานวน	1	

คน	จัดโดย	ม.มหิดล

	 10.	 หลักสูตร	สถิติเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน	วันที่	 28	พ.ค.-1	มิ.ย.55	ณ	กรุงเทพฯ	

จำานวน	1	คน	จัดโดย	สมาคมนักวิจัย

	 11.	 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มพัฒนาองค์กร	สคร.5	6	7	วันที่	 30	 เม.ย.55	 -	2	พ.ค.55	ณ	

เชียงคานริเวอร์	เมาเทน	รีสอร์ท	อ.เมือง	จ.เลย	จำานวน	9	คน

	 12.	 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำาสู่งานวิจัย	(R2R)	ครั้งที่	5	(10-12	ก.ค.2555	ณ	อิมแพค	

เมืองทอง)	จำานวน	9	คน
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	 13.	 สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค	ปี	2555	(4-6	ก.ค.	2555	ณ	อิมแพค	เมืองทอง)	จำานวน	7	คน

	 14.	 โครงการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 เพื่อแสดงความ

จงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ	 ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	3	อ.บอกลา	2ส.	 ของบุคลากร	สำานักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	5	จังหวัดนครราชสีมา	วันที่	8	สิงหาคม	2555	จำานวน	113	คน

	 15.	 สนับสนุนแรงจูงใจลาศึกษาต่อ	(10,000	บาท)จำานวน	3	คน

	 16.	 ประชุมเสวนาวิชาการในรูปแบบ	Show	&	Share	วันที่	30	สิงหาคม	2555	เวลา	08.30-16.30	น	

จำานวน	40	คน

ผลการวิเคราะห์

 สคร.5	ได้มีการดำาเนินงานครอบคลุม	HR1	–	HR4	โดย	HR5	กรมควบคุมโรค	ดำาเนินการในภาพรวม

ทั้งหมด	ส่วน	HR1	:	แผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรปี	2555	สคร.5	ได้ดำาเนินการ

สำารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรผลการสำารวจเท่ากับร้อยละ	61.21	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดำาเนิน

การให้ดีขึ้น	HR2	 :	 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ	PMS	 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรยังพบปัญหาอุปสรรค	 ในการถ่ายระดับที่ยังไม่ชัดเจน	 เช่นการถ่ายระดับระหว่าง	Owner	และ	

Supporter	HR	3	:	การจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุม

โรค	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2553	–	2556	ส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำาหนด	HR4	:	

ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม	ปี	2555	สคร.5	มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมโครงการที่เข้าหลัก

เกณฑ์มีทั้งหมดจำานวน	6	โครงการ	ผ่านเกณฑ์จำานวน	5	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	83.33

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งคว�มสำ�เร็จ

	 1.	 ผูบ้รหิารของ	กรมควบคมุโรค	ให้ความสำาคญัโดยกำาหนดเปน็นโยบาย	และผูบ้ริหารในทกุระดบัของ	

สคร.5	ให้ความสำาคัญ	และสนับสนุนการดำาเนินงาน

	 2.	 มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม	 ดำาเนินการตั้งแต่การ

วิเคราะห์หาส่วนขาด	จนถึงการประเมินผล	ทำาให้มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นเป็นระบบ

	 3.	 บุคลากรของ	สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	นครราชสีมา	ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้

ข้อมูลกรอกแบบสำารวจ

7. ปัญห� อุปสรรค ต่อก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 ผู้ปฏิบัติงาน	HRD	ขาดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	

	 2.	 ขาดเวทีสำาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน	HRD	ของบุคลากรของ	กรมควบคุมโรค	และ	สคร.
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8. คว�มต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

	 กรมควบคุมโรคน่าจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ

9. ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรจัดอบรม	หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน	HRD.	

	 2.	 กรมควบคุมโรค	น่าจะจัดเวทีเสวนา	หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน	HRD.	 ของบุคลากรในสังกัด	

กรมควบคุมโรค	และ	สคร.

	 3.	 สคร.5	ควรเพิ่มแผนงานโครงการในปี	2556	ในส่วนของ	HR1	:	คือ	แผนการสร้างความผาสุกและ

ความพึงพอใจของบุคลากร	และ	HR2	:	คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยการพัฒนาความรู้การใช้

เครื่องมือ	PMS	ให้กับบุคลากร	ของ	สคร.5



Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¢Í§âÃ¤ ã¹¾×é¹·Õè ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢à¢μ 14Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¢Í§âÃ¤ ã¹¾×é¹·Õè ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢à¢μ 14

สวนที่ 7
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ตารางท่ี 1 จาํนวนและอตัราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอจุจาระรวงเฉียบพลนัในเด็กอายตุํา่กวา 5 ป ในพืน้ทีส่าธารณสุข

เขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จาํนวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จาํนวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

นครราชสมีา 13,150 6,838.28 11,949 7476.21 11,905  6,262.69 9,998.00  6,289.55 10,333.00 6,640.19

ชัยภูมิ 6,392 7,827.87 9,457 13,910.01 9,420 11,625.75 7,537.00 11,098.84 7,751.00 11,633.60

บุรีรัมย 10,324 8,202.96 9,702 9,284.57 11,118 8,923.81 14,805.00 14,279.51 1,039.00 1,026.11

สุรินทร 11,034 10,179.06 8,536 946.11 7,866 7,360.00 10,761.00 12,011.52 806.00 923.78

เขต 14 40,900 8,047.81 39,644 3,211.27 40,309 8,020.35 43,101.00 10,258.75 42,075.00 10,243.58

ตารางที่ 2 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอหิวาตกโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 1 0.45 1 0.04 0 0.00 141 5.49  9.00  0.35 

ชัยภูมิ 12 1.07 0 0.00 0 0.00 1 0.09 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.07 0 0.00

เขต 14 13 0.20 1 0.02 0 0.00 143 2.16  9.00  0.14 

 

สถานการณและแนวโนมของโรค สถานการณและแนวโนมของโรค 
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14ในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14
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ตารางท่ี 3 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคอหิวาตกโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.08 0 0.00

ชัยภูมิ 2 2.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 2 0.40 0 0.00 0 0.00 2 0.03 0 0.00

        

ตารางท่ี 4 จาํนวนและอตัราปวยตอแสนประชากรดวยโรคเลปโตสไปโรซสี ในพ้ืนทีส่าธารณสขุเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 72 2.82  89 3.49 135 5.26 154 6.00  136.00  5.26 

ชัยภูมิ 24 2.14  40 3.57 58 5.17 50 4.45  61.00  5.41 

บุรีรัมย 194 12.63  660 42.97 643 41.71 831 53.81  430.00  27.63 

สุรินทร 153 11.14  234 17.05 617 44.85 511 37.12  427.00  30.92 

เขต 14 443 6.73  1,023 15.54 1453 22.00 1546 23.38  1,054.00  15.85 

ตารางท่ี 5 จาํนวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ในพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 1 0.04 1 0.04 3 0.12 7 0.27  10.00  0.39 

ชัยภูมิ 0 0.00 2 0.18 1 0.09 3 0.27  4.00  0.35 

บุรีรัมย 1 0.07 8 0.52 3 0.19 2 0.13 0 0.00

สุรินทร 7 0.51 11 0.8 7 0.51 5 0.36  17.00  1.23 

เขต 14 9 0.14 22 0.33 14 0.21 17 0.26  31.00  0.47 
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ตารางท่ี 6  จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคแอนแทรกซ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ตารางท่ี 7 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคแอนแทรกซ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ตารางท่ี 8 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 

พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

 

จํานวน 

 อัตราตอ

แสน
ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 1 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 2 0.15 1 0.07 0 0.00 1 0.07 0 0.00

เขต 14 3 0.05 1 0.02 0 0.00 1 0.02 0 0.00
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ตารางท่ี 9  จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคหัดในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 

พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 42 21.84 61 38.17 68 35.77 56 35.23  27.00  17.35 

ชัยภูมิ 21 25.72 23 33.83 14 17.28 9 13.25  7.00  10.51 

บุรีรัมย 42 33.38 28 26.80 69 55.38 38 36.65  32.00  31.60 

สุรินทร 33 30.45 21 2.33 47 43.98 32 35.72  23.00  26.36 

เขต 14 138 27.16 133 10.77 198 39.40 135 32.13  89.00  21.67 

ตารางท่ี 10 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคหัดในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 

พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



177

ตารางท่ี 11  จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคหัด ทุกกลุมอายุ แยกรายจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 78 3.05 300 11.75 223 8.69 131 5.10  126.00  4.88 

ชัยภูมิ 31 2.77 49 4.38 22 1.96 26 2.31  21.00  1.86 

บุรีรัมย 107 6.96 90 5.86 218 14.14 86 5.57  99.00  6.36 

สุรินทร 52 3.78 48 3.50 119 8.65 66 4.79  54.00  3.91 

เขต 14 268 4.07 487 7.40 582 8.81 309 4.67 300.00  4.51 

   

ตารางท่ี 12  จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคหัด ทุกกลุมอายุ แยกรายจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 

ป พ.ศ. 2550- 2554        

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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ตารางท่ี 13  จํานวนและอัตราปวยตอ 1,000 ประชากร เด็กแรกเกิดมีชีพดวยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ในพื้นที่

สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 1 0.08 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 1 0.05 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 2 0.03 0 0.00 0 0.00

       

ตารางท่ี 14  จํานวนและอัตราตายตอ 1,000 ประชากร เด็กแรกเกิดมีชีพดวยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ในพื้นที่

สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
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ตารางท่ี 15 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ.2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

    

ตารางท่ี 16  จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากร ดวยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

  

ตารางท่ี 17  จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคไอกรน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 1 0.09 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 2 0.13 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  1.00  0.07 

เขต 14 0 0.00 0 0.00 3 0.05 0 0.00  1.00  0.02 

  



180

ตารางท่ี 18 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากร ดวยโรคไอกรน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ชัยภูมิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

บุรีรัมย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

สุรินทร 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เขต 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

 

ตารางท่ี 19 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร <15 ป ผูปวย AFP ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 7 1.25 1 0.30 7 1.36 131 5.10  22.00  4.42 

ชัยภูมิ 1 0.42 2 1.28 3 1.36 26 2.31  6.00  2.82 

บุรีรัมย 2 0.54 8 3.30 5 1.47 86 5.57  3.00  0.91 

สุรินทร 1 0.31 14 7.32 0 0.00 66 4.79  4.00  1.40 

เขต 14 11 0.74 25 2.72 15 1.09 309 4.67  35.00  2.64 

ตารางท่ี 20 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคเอดส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 28 1.10 3 0.12 21 0.82 9 0.35  1  0.35 

ชัยภูมิ 74 4.84 5 0.33 16 1.43 10 0.89  1  0.89 

บุรีรัมย 22 1.60 15 1.09 6 0.39 6 0.39 0  0.39 

สุรินทร 155 13.88 52 4.66 3 0.22 0 0.00  1 0.00

เขต 14 279 4.24 75 1.14 46 0.70 25 0.38  3  0.38 
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ตารางท่ี 21 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคไขเลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา  1,371  53.65  3,621 141.84 1,704 66.43 5,350.00 208.32  ,501.00  96.80 

ชัยภูมิ  582  52.00  706 63.06 391 34.83  814.00 72.43 877.00  77.79 

บุรีรัมย  1,693  110.17  1,435 93.42 1,276 82.77  3,962.00 256.57 1,835.00  117.90 

สุรินทร  2,615  190.15  1,149 83.71 1,022 74.30  4,638.00 336.89 1,948.00  141.05 

เขต 14  6,261  95.06  6,911 105.01 4,394 66.53  14,764.00 223.26 7,161.00  107.71 

      

ตารางที่ 22 จํานวนและอัตราการคนพบผูปวยโรคเร้ือนรายใหมตอแสนประชากร ในพ้ืนที่สาธารณสุขเขต 14 ป 

พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

จํานวน อัตราตอ
แสน

ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ
แสน

ประชากร 

นครราชสีมา 16 0.63 10 0.39 14 0.55 25 0.78  14  0.54 

ชัยภูมิ 4 0.36 28 3.39 7 0.62 19 1.60  19  1.68 

บุรีรัมย 13 0.85 13 0.85 21 1.36 22 1.30  22  1.41 

สุรินทร 4 0.29 10 0.65 4 0.29 27 1.60  10  0.72 

เขต 14 37 0.56 61 0.93 46 0.70 93 1.20  65  0.97 

  

ตารางที่ 23 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรควัณโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด 2550 2551 2552 2553 2554

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

จํานวน อัตราตอ

แสน
ประชากร

 จํานวน  อัตราตอ

แสน
ประชากร 

นครราชสีมา  1,136  44.45  920 35.52  1,273.00  49.63  1,026.00 39.74  1,006  38.94 

ชัยภูมิ  356  31.81  827 53.02  600.00  53.45  576.00 51.09  482  42.75 

บุรีรัมย  368  23.95  811 57.92  808.00  52.41  712.00 45.82  707  45.42 

สุรินทร  970  70.53  588 51.95  1,138.00  82.73  690.00 49.94  690  49.96 

เขต 14  2,830  42.97  3,146 47.08  3,819.00  57.82 3,004.00 45.21  2,885  43.39 

ที่มา : กลุมระบาดวิทยา สคร.5 นม.
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ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

สวนที่ 8



184



185

¿̃§¸ÃÃÁÃÑº»‚ãËÁ‹ ¾.È. 2555 àÃ×èÍ§ áººá¼¹¢Í§ªÕÇÔμ (4 Á.¤. 55)

§Ò¹»‚ãËÁ‹ “I SMART” Ê¤Ã.5 (6 Á.¤. 55)

Ê¤Ã.8 ¹¤ÃÊÇÃÃ¤ � ÁÒÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹·Õè¡ÅØ‹Áá¼¹§Ò¹Ï áÅÐ¡ÅØ‹Á¾Ñ²¹ÒÍ§¤�¡Ã Ê¤Ã.5
(10 Á.¤. 55)

ÊØ¹·ÃÕÂÊ¹·¹ÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹¡ÒÃ» Ô̄ÔºÑμ Ô§Ò¹ â´Â ÃÍ§Í Ô̧º Ṍ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
(¹ÒÂá¾·Â �ÊÁÈÑ¡ Ốì ÍÃÃ¦ÈÔÅ»Š) (16 Á.¤. 55)
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Ã³Ã§¤ �ÇÑ¹ÃÒª»ÃÐªÒÊÁÒÊÑÂ ³ Í.Êμ Ö¡ ¨.ºØÃÕÃÑÁÂ� (26 Á.¤. 55)

¾Ô Õ̧Å§¹ÒÁ MOU μ ÑÇªÕéÇÑ´¤íÒÃÑºÃÍ§ áÅÐ»ÃÐªØÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃ Ê¤Ã.5 (9 ¡.¾. 55)

μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 (10 ¡.¾. 55)

Ã³Ã§¤ � “ÃÑ¡»ÅÍ´ÀÑÂ ¶Ø§ÂÒ§Í¹ÒÁÑÂàÍÒÍÂÙ‹” (14 ¡.¾. 55)
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CoPs IT ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÒÃÊ¹à·È áÅÐÃÐºº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ ³ Ê¤Ã.5

(14 ¡.¾. 55)

ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃà¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ê¤Ã.5 6 7 ³ âÃ§áÃÁà´ÍÐà»‚Ââ¹ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

(29 ¡.¾. - 2 ÁÕ.¤.55)

¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤ ÁÒ¹Ôà·È§Ò¹·Õè Ê¤Ã. (5-6 ÁÕ.¤. 55)

Ñ́̈ §Ò¹ÇÑ¹Ã³Ã§¤�»‡Í§¡Ñ¹ âÃ¤¾ÔÉÊØ¹Ñ¢ºŒÒ à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹ ÍÊÁ.áË‹§ªÒμÔ ³ Í.¡ÒºàªÔ§ 
¨.ÊØÃÔ¹·Ã� (20 ÁÕ.¤. 55)
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Í Ô̧º Ṍ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâ´¤ ÁÒμÃÇ¨àÂÕèÂÁ Ê¤Ã.5 (7 àÁ.Â. 55)

¨Ñ´§Ò¹»ÃÐà¾³ÕÊ§¡ÃÒ¹μ�»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555 ³ Ê¤Ã.5 (11 àÁ.Â. 55)

½ƒ¡» Ô̄ºÑμ Ô¸ÃÃÁ ³ ÊíÒ¹Ñ¡áÊ§¸ÃÃÁÊ‹Í§ªÕÇÔμ ³ Í.»Ò¡ª‹Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
(23-24 àÁ.Â. 55)

Ê¤Ã.12 Ê§¢ÅÒ ÁÒÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ PMQA ³ Ê¤Ã.5 (25 àÁ.Â. 55)
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»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ³ Ê¤Ã.5 (15 ¾.¤. 55)

¨Ñ´§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμ Ô 80 ¾ÃÃÉÒ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹ÒÃ¶ ³ Ê¤Ã.5 

(8 Ê.¤. 55)

¹íÒàÊ¹Í¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ MOU ÃÍº 6 à ×́Í¹ËÅÑ§ Ê¤Ã.5 (3-5 ¡.Â. 55)

§Ò¹¡ÕÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ ¤ÃÑé§·Õè 2 »‚ 55 ³ Íºμ.Ë¹Í§ºÑÇÈÒÅÒ 
¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ (18 ¡.Â. 55)



190

áÊ´§ÁØ·ÔμÒ¨Ôμ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »‚ 2555 ³ ÀÑμμÒ¤ÒÃàÊÕÂÇàÊÕéÂÇ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 

(28 ¡.Â. 55)



ที่ปรกษา

 นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร
 แพทยหญิงผลิน กมลวัทน
 นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน
 นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ

บรรณาธการ

 นายไพโรจน พรหมพันใจ

กองบรรณาธการ

 นางอรณิชา เบลล
 นางลักลีน วรรณประพันธ

คณะทํางาน

 นางมยุรี ศิลปตระกูล
 น.ส.สุชัญญา มานิตยศิริกุล
 นางกาญจนา ยังขาว 
 นางนันทนา แตประเสริฐ
 นางเบญจมาศ อุนรัตน
 นางน่ิมนวล ปุณยหทัยพงศ
 นายปฏิพันธ เสริมศักดิ์
 นายอภิรัตน โสกําปง
 นางดวงจันทร จันทรเมือง
 นายพีระพน ชํานาญกรม
 นายเสวียน คําหอม
 นายไชยยันต นุตตะรังค
 นายเดชาธร วงศหิรัญ
 นายสุริยันต บุติมาลย
 นายประดิษฐ บุญเอก
 นายมวน พยัคฆศรี

***********************************************
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0-4421-2900,0-4421-2903

โทรสาร 0-4421-8018
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