ก

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2555
“งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำ�คัญอยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น
อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่
ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถอื ตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็นความสำ�คัญของกันและกัน
แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน
งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำ�เนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์ที่พึงประสงค์
คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง”
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2555

ข

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำ�ปี 2555

ตามที่ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5)ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์วา่ “เป็น
องค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557” และ สคร.5 ได้ดำ�เนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
ของ กรมควบคุมโรค โดยการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและได้จัดทำ�โครงการบูรณาการที่ตอบสนอง
ผลผลิตและตัวชี้วัดตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ Bureau Scorecard โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้การทำ�งานมีทิศทางและบรรลุวิสัยทัศน์ของ กรมควบคุมโรค และของหน่วยงาน ซึ่งการดำ�เนินงาน
ในด้านต่าง ๆ มีผลการดำ�เนินงานเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีเงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จคือผู้บริหารทุกระดับ
ให้ความสำ�คัญ ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์และทำ�งานในเชิงบูรณาการกันมากขึ้น ตลอดจนมีคู่มือ
แนวทางการดำ�เนินงานที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ในด้านผลงานวิชาการ สคร.5 ได้จัดสรรงบประมาณให้ดำ�เนินการด้านการบริหารจัดการงานวิจัย
การพั ฒ นาทั ก ษะการทำ � วิ จั ย ตลอดจนสนั บ สนุ นให้ นั ก วิ จั ยได้ มี โ อกาสได้ ไ ปนำ � เสนอผลงานทั้ งใน
ประเทศและนอกประเทศ จนทำ�ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในเวทีวิชาการต่าง ๆ นอกจาก
นั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิจัย มีการดำ�เนินงานวิจัยร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และได้

ค

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย สคร 5 6 7 นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำ�
วารสารวิช าการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิ ช าการไปยั งส่ ว นราชการ และเอกชนต่ า งๆและได้พัฒ นา
บุคลากรด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อนำ�มาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และบุคลากรของ สคร.5 ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมอมาจนทำ�ให้ สคร.5 สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างดียิ่ง

(นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

ง
คณะผู้บริหารของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

นางผลิน กมลวัทน์
ตำ�แหน่ง
โทรศัพท์
มือถือ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
0-4424-2963
08-9158-1850

นางรัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน
ตำ�แหน่ง
โทรศัพท์
มือถือ

นางสาวธนวัน แสงพิศุทธ์
ตำ�แหน่ง
โทรศัพท์
มือถือ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
0-4421-2900 ต่อ 112
08-9845-3112

นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
0-4424-4266
08-6584-3545

จ

รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน

นางมยุรี ศิลป์ตระกูล

น.ส.สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล

นางเบญจมาศ อุนรัตน์

นางกาญจนา ยังขาว

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
โทรศัพท์ 0-4424-4266
มือถือ
08-1067-0140

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุม่ สือ่ สารความเสีย่ งและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 125
มือถือ
08-1877-3529

นางนันทนา แต้ประเสริฐ

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุม่ ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 117
มือถือ
08-5611-6728

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
โทรศัพท์ 0-4424-2963
มือถือ
08-6648-6338

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 144
มือถือ
08-1976-0141

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล		
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 141
มือถือ
08-1547-4760

ฉ

รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์

นายไชยยันต์ นุตตะรังค์

นายแพทย์ปฏิพันธ์ เสริมศักดิ์

นายอภิรัตน์ โสกำ�ปัง

นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง

นายพีระพน ชำ�นาญกรม

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 128
มือถือ
08-4104-9419

ตำ�แหน่ง นายแพทย์ ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลินิกโรคเฉพาะทาง
โทรศัพท์ 0-4424-2963
มือถือ
08-9158-1850

ตำ�แหน่ง เภสัชกร ชำ�นาญการ
หัวหน้างานเภสัชกรรม
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 126
มือถือ
08-6248-0152

ตำ�แหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 139
มือถือ
08-1789-4885

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 120
มือถือ
08-4585-9099

ตำ�แหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ชำ�นาญการ
หัวหน้างานชันสูตรโรคและวิจัย (วัณโรค)
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 118
มือถือ
08-5415-2802

ช

รายนามหัวหน้ากลุ่มงาน

นายเสวียน คำ�หอม

นายประดิษฐ์ บุญเอก

นายม้วน พยัคฆศรี

นายสุริยันต์ บุติมาลย์

ตำ�แหน่ง
โทรศัพท์
มือถือ

หัวหน้างานชันสูตรโรคและวิจัย (เอดส์)
0-4421-2900 ต่อ 121
08-5682-1422

ตำ�แหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำ�นาญงาน
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.2 บุรรี ม
ั ย์
โทรศัพท์ 0-4421-2900 ต่อ 120
มือถือ
08-9845-4980

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ

ตำ�แหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0-4451-3521
มือถือ
08-7874-2247

ตำ�แหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.3 สุรน
ิ ทร์์
โทรศัพท์ 0-4451-3946
มือถือ
08-4429-8989

ตำ�แหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำ�นาญการ
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง
โทรศัพท์ 0-4481-1537
มือถือ
08-0469-5472

ฌ

คํ า น ำ�
รายงานประจำ�ปี 2555 ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.5) จัดทำ�ขึ้น
เพือ่ เผยแพร่ผลการดำ�เนินงานของกลุม่ งานต่างๆ ในสังกัดสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ในรายงานจะเป็นการนำ�เสนอ สถานการณ์ปญ
ั หาโรคในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
สถานการณ์การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค ของ สคร.5 ปี 2554 แผนงานโครงการของ สำ�นักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการนำ�เสนอปัญหาการดำ�เนินงาน การแก้ไข แนวทางการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินงานในปีต่อ ๆ ไป และสถานการณ์และแนวโน้มของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี 2555 ฉบับนี้ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดียงิ่ จากผูบ้ ริหาร และผูร้ บั ผิดชอบงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน ส่งผลให้การจัดทำ�รายงานสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ จะใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้กระบวนการดำ�เนินงาน
การอ้างอิง การวางแผน และการศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ หากพบว่ามีขอ้ บกพร่องประการใด กรุณาให้ขอ้ มูลแก่ผู้
จัดทำ�เพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

ญ

ส า ร บั ญ
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะผู้บริหาร ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ค�ำน�ำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สถานการณ์ปัญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนที่ 2 สถานการณ์การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ของ ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ส่วนที่ 3 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
(Bureau Scorecard) ของ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ส่วนที่ 4 จุดเน้นการพัฒนางานควบคุมโรคของ กรมควบคุมโรค
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ส่วนที่ 5 แผนงานโครงการและงบประมาณ ของ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ส่วนที่ 6 ผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัญหาของการด�ำเนินงาน การแก้ไขปัญหา แนวทางการด�ำเนินงาน
ในปีต่อไป และข้อเสนอแนะ
		
 ยุทธศาสตร์ที่ 1
				  โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายระดับเขต
จังหวัดและอ�ำเภอ เพื่อการพัฒนาอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
				  โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามข้อก�ำหนด ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555
				  โครงการเร่งรัดการด�ำเนินงาน อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งในการก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

หน้า
ก
ข
ง
ฌ
ญ
5
13
33
41
47
53

55
72
83

ฎ

ส า ร บั ญ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2
		
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555
		
 โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลการประเมินผลตามมาตรฐานการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค และข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
ให้ได้มาตรฐานสากล ปี 2555
		
 โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบ
ในพื้นที่ที่มีการระบาดซ�้ำซาก พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 (นวัตกรรม)
		
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังข่าวกรองโรคและภัยสุขภาพ
ปี 2555 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
		
 โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตบริการป้องกันควบคุมโรค
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
		
 โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
และวัสดุวิทยาศาสตร์ส�ำหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปีงบประมาณ 2555
 ยุทธศาสตร์ที่ 3
		
 โครงการการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล
เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ประจ�ำปี 2555
 ยุทธศาสตร์ที่ 4
		
 โครงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล ปี 2555
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 ยุทธศาสตร์ที่ 5
		
 โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปีงบประมาณ 2555
		
 โครงการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ปี 2555 ส�ำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
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105
111
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146
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ส า ร บั ญ (ต่อ)
 ยุทธศาสตร์ที่ 6
		
 โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองค์กร
และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
		
 โครงการพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ตามสมรรถนะ และมาตรฐานที่ก�ำหนด
ส่วนที่ 7 สถานการณ์และแนวโน้มของโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ส่วนที่ 8 ภาพกิจกรรม

หน้า

152
162
171
183
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ขอมูลทั่วไปของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

วสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนําระดับประเทศดานวิชาการ และพัฒนาเครือขายใหมีการจัดการเชิงระบบ ในการ
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ภายในป 2557
คําจํากัดความ
องคกรชั้นนําระดับประเทศ หมายถึง ผลงานวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรมและบุคลากรของ สคร. 5
ไดรับการยอมรับ เชน เปนที่ปรึกษา / เปนคณะกรรมการ / คณะทํางาน / ไดรับการคัดเลือกนําเสนอผลงาน
ระดับประเทศ / นานาชาติ ผลงานดานวิชาการถูกนําไปผลักดันเชิงนโยบายในระดับทองถิ่น ภูมิภาค
และประเทศ เปนแหลงศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
จัดการเชิงระบบ หมายถึง
– การจัดการขอมูลใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําไปใชในการวางแผน อางอิง
พยากรณโรคได อยางถูกตองแมนยํา
– วางแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากรรวมกับพื้นที่
– วางระบบประเมินผลที่ชี้ใหเห็นถึงปญหาโรคและสิ่งแวดลอม ซึ่งมาจากรายงาน/งานวิจัย และ
ขอมูลทุติยภูมิ อื่นๆ
– สงเสริมสนับสนุนใหเครือขาย นําผลงานวิชาการ /งานวิจยั /นวัตกรรม ไปใชในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคในพื้นที่
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พันธกิจ
เปนองคกรชั้นนํา ที่ทําหนาที่รับผิดชอบการปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุข
เขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พ.ศ. 2552 ดวยวิธีการดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค และภัยที่
คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคาม
สุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาชนใน เขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวังปองกัน และ
ควบคุมโรคและภัยทีค่ กุ คามสุขภาพในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบและบริเวณชายแดนเพือ่ การ ปองกัน โรคระหวาง
ประเทศ
5. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

หนาที่ ภารกิจตามกฎกระทรวง
1. ศึกษาวิเคราะห วิจยั และพัฒนาองคความรูด า นการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคและภัย
ที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ และรูปแบบการดําเนินงานเฝาระวังปองกัน
และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ
4. ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง ปองกัน และ
การควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการปองกันโรคระหวาง
ประเทศ
6. เผยแพรขอ มูลขาวสารดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยทีค่ กุ คามสุขภาพ ในเขตพืน้ ที่
ที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของหรือทีไ่ ดรบั มอบหมาย
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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 : การยึดมัน่ ยืนหยัด ซือ่ สัตยสจุ ริต 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

แผนที่ยุทธศาสตร สคร.5 พ.ศ. 2554-2557

4

สวนที่ 1
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6

7

สถานการณปญหาโรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
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
*
**
*****
*
โรคอื่น ๆ ที่นาสนใจ Measles, AFP.,HFM.,S.T.D
* โรคเอดส = ขอมูลสะสม

หมายเหตุ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดนําสถานการณโรคในพื้นที่ สาธารณสุข
เขต 14 มาจัดลําดับความสําคัญของปญหา โดยพิจารณาจาก
1. ขนาดของปญหา
2. ความรุนแรง
3. นโยบาย
4. ความสนใจของประชาชน/สื่อมวลชน

8

แผนภูมิที่ 1 อัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอุจจาระรวง ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 2 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคปอดอักเสบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 3 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคไขเลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

9

แผนภูมิที่ 4 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคไขหวัดใหญ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 5 อัตราปวยตอแสนประชากรโรควัณโรคปอด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 6 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคเลปโตสไปโรซีส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

10

แผนภูมิที่ 7 อัตราปวยตอแสนประชากรโรคเอดส ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

โรคไมติดตอที่เปนปญหาของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2553 - 2554
โรค
ขนาด
ความรุนแรง
นโยบาย
เมตาบอลิก
*****
**
****
เบาหวาน
*****
***
****
ความดันโลหิตสูง
*****
***
****
หัวใจขาดเลือด
***
*****
****
โรคอื่น ๆ ที่นาสนใจ คือ เด็กจมนํ้า
แผนภูมิที่ 8 จํานวนผูปวยโรคเบาหวาน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

ประชาชน/สื่อสนใจ
*
**
**
**

11

แผนภูมิที่ 9 จํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมิที่ 10 จํานวนผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14

แผนภูมทิ ี่ 11 จํานวนผูป ว ยโรคความผิดปกติตอ มไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิกในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14

12

สวนที่ 2
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤
¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554
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สถานการณการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทําโครงการบูรณาการ
ทีต่ อบสนองตอผลผลิตและตัวชีว้ ดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ Bureau Scorecard โดยมีผลการดําเนิน
งานตาม 6 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา และรวมมือกับเครือขายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทัง้
สนับสนุนพืน้ ทีใ่ นการดําเนินงานเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ และสรางความเขมแข็งเครือขายระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อ
การพัฒนาอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 2554
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ในฐานะผูสนับสนุน สงเสริมแกภาคีเครือขายในทุก
ดานไดทบทวนนโยบาย วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของพื้นที่ เพื่อแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งของเครือขายระดับเขตจังหวัดและอําเภอ โดยใชกระบวนการ
พัฒนาที่เนนสรางการมีสวนรวม กลยุทธการสงเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter) กระบวนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน โดยมี
กรอบแนวคิดการพัฒนาทีเ่ นนการมีสว นรวมอยางแทจริงของทุกภาคสวน เพือ่ ปรับกรอบความคิดของเจาหนาที่
สาธารณสุขจากผูท ลี่ งมือทําเองทุกเรือ่ งมาเปนเพียงผูจ ดุ ประกาย สนับสนุน สงเสริมและเปดโอกาสใหทกุ ภาค
สวนมีสว นรวมอยางแทจริง มีการวิเคราะหปญ
 หาโดยใชขอ มูลทีร่ อบดานในทุกมิตแิ บบมีสว นรวม โดยวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปญหา วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ วิเคราะห GAP วางแผนแกปญหาที่ราก
สอดคลองกับปญหาของพื้นที่และสอดคลองกับบริบทภาคี จนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมารวมเปน
เจาภาพ รวมระดมทุนโดยใชกองทุนทีม่ อี ยูใ นพืน้ ทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ รวมสนับสนุนงบประมาณในการแกไข
ปญหา เพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินตอไดอยางมีประสิทธิภาพแมสาธารณสุขจะถอยออกมา โดยมีเปาหมาย
เดียวกันคือทุกอําเภอ เปนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมีสุขภาวะที่ดีตอไป
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ผลการดําเนินงาน

ในป 2554 กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ไดดําเนินการ
พัฒนาตามแผน พัฒนาศักยภาพและสรางความเขมแข็งของเครือขายระดับเขตจังหวัดและอําเภอ โดยมี
กรอบแนวคิดการพัฒนาทีเ่ นนการมีสว นรวมอยางแทจริงของทุกภาคสวน เพือ่ ปรับกรอบความคิดของเจาหนาที่
สาธารณสุขจากผูท ลี่ งมือทําเองทุกเรือ่ งมาเปนเพียงผูจ ดุ ประกาย สนับสนุน สงเสริมและเปดโอกาสใหทกุ ภาค
สวนมีสว นรวมอยางแทจริง มีการวิเคราะหปญ
 หาโดยใชขอ มูลทีร่ อบดานในทุกมิตแิ บบมีสว นรวม โดยวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปญหา วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ วิเคราะห GAP วางแผนแกปญหาที่ราก
สอดคลองกับปญหาของพื้นที่และสอดคลองกับบริบทภาคี จนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมารวมเปน
เจ า ภาพร ว มรั บ ผิ ด ชอบ ร ว มระดมทุน โดยใช ก องทุ น ที่ มี อ ยู ใ นพื้ น ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ร ว มสนั บ สนุ น
งบประมาณในการแกไขปญหา เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถดําเนินตอไดอยางมีประสิทธิภาพ แมสาธารณสุขจะถอย
ออกมา โดยมีเปาหมายเดียวกันคือทุกอําเภอ เปนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนและประชาชนมี
สุขภาวะที่ดี โดยมีกระบวนการสําคัญดังนี้
1. การชี้แจง ถายทอด นโยบาย แนวทางการดําเนินงานและเกณฑการประเมินใหพื้นที่ทราบ และ
ประชาสัมพันธสรางกระแสจูงใจใหเครือขายทุกระดับเห็นความสําคัญ
2. จั ด กระบวนการพั ฒ นาเพื่ อ เปลี่ ย นกรอบความคิ ด ภาคี เ ครื อ ข า ยระดั บ เขต จั ง หวั ด อํ า เภอ
ในการ “ทบทวนและวางกรอบคิดขับเคลื่อนอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง”
3. สนับสนุนใหจังหวัดประเมินตนเองตามแบบประเมินองคประกอบของระบบบริหารจัดการฯและ
วิเคราะหผลการประเมินตนเองเพื่อทราบสวนขาดวางแผนใหจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการฯบรรลุตาม
เกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด
4. สนับสนุนใหอาํ เภอประเมิน Self Assessment และรวมกับจังหวัดในการวิเคราะหผลการประเมิน
เพื่อทราบสวนขาดพรอมใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
5. จัดอบรมครู ก. SRRT ระดับจังหวัด อําเภอในพื้นที่เขต 14 ใหเปนวิทยากรถายทอดความรูแกทีม
SRRT ระดับตําบล
6. สนับสนุนดานวิชาการ นิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
ในระดับจังหวัด อําเภอเพือ่ ทราบ GAP พรอมใหขอ เสนอแนะและปรับกิจกรรมตาม GAP เพือ่ ตอบสนองความ
ตองการของภาคีเครือขาย
7. วิเคราะห สังเคราะหสวนขาด ปญหา ความตองการของพื้นที่ สรุปบทเรียนจากทุกกิจกรรมและทุกเวที

นํามาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนพัฒนาสนับสนุนวิชาการแกภาคีเครือขาย

ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
1. นโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืนเปนนโยบายระดับกระทรวง มีการประสานนโยบาย
ชี้แจง ประชาสัมพันธ สรางกระแสในภาพรวมทุกระดับ สงผลใหผูบริหารและภาคีเครือขาย เห็นความสําคัญ
และใหความรวมมือเปนอยางดี เชน อําเภอภูเขียวมีการทํา MOU ระดับอําเภอโดยมีอธิบดีกรมควบคุมโรคและ
ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปรวมเปนสักขีพยานในเดือนมีนาคม 2554
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2. ผูต รวจราชการสาธารณสุขเขต 14 ใหความสําคัญและกําหนดใหมี คณะกรรมการพัฒนาเครือขาย
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งอยางยั่งยืนเขต 14 (Node อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง)จัดทําแผนยุทธศาสตรป
2554-57และมีวิสัยทัศน “เปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับเคลื่อนไปสูอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในเขตนครชัยบุรินทรภายในป 2557” และมีการประชุมติดตาม
ความกาวหนารวมกันทุก 2 เดือนเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงกระบวนงานสูความสําเร็จรวมกัน
3. มีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจนในทุกระดับและมีความรู ความเขาใจนโยบาย คุณลักษณะอําเภอ
เขมแข็งแบบยัง่ ยืน ตลอดทัง้ มีกระบวนการพัฒนาฯในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ มีระบบพีเ่ ลีย้ งใหคาํ แนะนํา
ปรึกษาเปนระยะอยางตอเนื่อง
ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานหลังการปรับโครงสราง
1. บทบาท/ภารกิจของกลุมงานใน สคร.5 ทั้ง 8 กลุมขาดความชัดเจน บางงานไมสามารถระบุไดวา
เปนบทบาทของกลุมใด ทําใหไมเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหวางกลุม ตางคนตางทํา
2. ขาดโครงสร า งและแผนพั ฒ นารองรั บ การทํ า งานเป น รายโรคเพื่ อ ตอบสนองต อ สํ า นั ก ฯ ใน
กรมฯ จังหวัด เครือขายในพื้นที่ กลุมเปาหมาย และสํานักตรวจราชการ ซึ่งตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคที่
สามารถมองเชื่อมโยงในภาพรวม และเบ็ดเสร็จในตัวเอง
สรุปบทเรียนจากการดําเนินงานในปที่ผานมา
1. Core-team ยังไมหลากหลาย ระดับจังหวัดสวนใหญคอื งานควบคุมโรค ระดับอําเภอสวนใหญคอื
สาธารณสุข มีการสื่อสารระหวางกันนอย การมีสวนรวมกับภาคประชาสังคมยังนอย
2. ขอมูลทีใ่ ชวางแผน ยังกระจายอยูต ามสวนตางๆ (สวนใหญเนนขอมูลจากระบบเฝาระวังเปนหลัก)
ขาดการวิเคราะหเชือ่ มโยง เพือ่ นําไปสูก ารจัดทําแผนแกไขปญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนขอมูลสูช มุ ชนยังนอย
ขาดหลักคิดในการนําขอมูลไปใชประโยชน
3. การระดมทุนในพื้นที่ ยังตองการการพัฒนาการใชทุนอยางมีคุณภาพ
4. ภาคีเครือขายตองการการสนับสนุนองคความรูเรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ
5. ความตอเนื่องของนโยบาย ที่จะเกิดผลดีตอระบบการปองกันควบคุมโรคที่จะสงเสริมใหทุกตําบล
เขมแข็ง พึ่งตนเองได เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน อยางยั่งยืน
สิ่งที่เครือขายจังหวัด อําเภอ ตองการการพัฒนาจาก สคร.
เครือขายตองการหลักสูตรการพัฒนา Core team ระดับจังหวัด/อําเภอ ดานวิทยากรกระบวนการ/ ทักษะ
การสรางแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/ การวิเคราะหสถานการณ/การจัดทําแผนบูรณาการ การพัฒนา
แกนนําระดับอําเภอใหเปนนักจัดการกลยุทธ การคนหาทีมนํารองที่ดี (Core team ระดับจังหวัด/อําเภอ) เพื่อ
พัฒนาเปนพีเ่ ลีย้ งใหพนื้ ทีอ่ นื่ การขยายพืน้ ทีอ่ าํ เภอเปาหมาย และเพิม่ ภาคีอนื่ ๆ เชน อปท. แกนนํา/ภาคประชาชน
เขารวมดวย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและองคความรูเรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ การ Coaching ตองการใหลงถึงตําบล หมูบานดวยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุมงานตางๆ ของ สคร.5
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ในการลงพื้นที่ และสื่อสนับสนุนการทํางานของพื้นที่ เชน คูมือการสื่อสารสําหรับ Core team คูมือพัฒนา
เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการและแผนงาน โครงการสําคัญป 2555
1. จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวานโยบาย“อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน” เปนนโยบาย
ที่ดี เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนาและสรางการมีสวนรวมอยางแทจริงของภาคีเครือขายในระดับตําบล ใน
อันที่จะเกิดผลดีตอระบบการปองกันควบคุมโรคที่จะสงเสริมใหทุกตําบลเขมแข็ง พึ่งตนเองได ซึ่งเปนกลไกที่
สําคัญสนับสนุนใหเกิดอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีอยางยั่งยืน ควร
มีความตอเนื่องของนโยบาย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
2. จากการสรุปบทเรียนจากการดําเนินงานในปที่ผานมาพบวา Core-team ยังไมหลากหลาย ระดับ
จังหวัดสวนใหญคืองานควบคุมโรค ระดับอําเภอสวนใหญคือสาธารณสุข การสื่อสาร และ การมีสวนรวมกับ
ภาคประชาสังคมยังนอย ขอมูลที่ใชวางแผน ยังกระจายอยูตามสวนตางๆ (สวนใหญเนนขอมูลจากระบบเฝา
ระวังเปนหลัก) ขาดการวิเคราะหเชือ่ มโยง เพือ่ นําไปสูก ารจัดทําแผนแกไขปญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนขอมูล
สูชุมชนยังนอย ขาดหลักคิดในการนําขอมูลไปใชประโยชน ในปตอไปควรเนนการสรางการมีสวนรวมกับภาค
ประชาสังคมและควรมี DATA Center ในทุกระดับ ทีม่ กี ารวิเคราะหเชือ่ มโยง นําขอมูลไปใชประโยชน และการ
คืนขอมูลสูชุมชนเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนแกไขปญหาที่มีคุณภาพ

3. จากการดําเนินใน 1 ปทผี่ า นมา ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา พบวาการดําเนินงาน
ของพืน้ ทีเ่ ปาหมายทัง้ ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอไดรบั การพัฒนาดานการจัดการเชิงระบบเพือ่ การสนับสนุน
การดําเนินงาน เครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืนไดเรียนรู เกิดความเขาใจ และฝกทักษะในการ
จัดการเชิงระบบเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานเครือขายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน ปรับกระบวน

ความคิดของเจาหนาทีส่ าธารณสุข จากผูท ลี่ งมือทําเองทุกเรือ่ งโดยขาดการมีสว นรวมของทุกภาคสวน มาเปน
เพียงผูจุดประกาย ใหการสนับสนุน สงเสริม การแกปญหาทุกอยาง เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
แทจริง ตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมวิเคราะหปญหารวมกันจนเกิดความรูสึกเปนเจาของลุกขึ้นมา
รวมเปนเจาภาพ รวมสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่
ยัง่ ยืน รวมประเมินผลและรวมรับผลประโยชนรว มกัน แมสาธารณสุขจะถอยออกมา ชุมชนก็สามารถดําเนินตอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกันนัน้ พบวาในแตละพืน้ ทีม่ ตี น ทุนและการพัฒนาตอยอดแนวคิด รวมถึงการปฏิบตั ใิ นการขับเคลือ่ นงาน
ตามนโยบายอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืนทีม่ คี วามหลากหลาย มีกระบวนการทํางานทีด่ เี ดน ในแตละดาน
ตามองคประกอบอําเภอเขมแข็งเกิดขึน้ ในหลายพืน้ ที่ ทางกลุม มีขอ คิดเห็นวา หากแกนนําของภาคีเครือขายเหลานี้
ไดมเี วทีทมี่ โี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ นวคิด องคความรู และแลกเปลีย่ นประสบการณระหวางกัน ในแตละแหงทีก่ าํ ลัง
มีกิจกรรมดําเนินงานกันอยางเต็มที่อยูนี้ จะชวยใหเครือขายไดเปดมุมมองการทํางานใหมๆ รวมทั้ง ไดรวมวิเคราะห
เพือ่ ประยุกตใหไดแนวทางการขับเคลือ่ นงานทีเ่ หมาะสม สงผลใหการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวตอบสนองตอ
ปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืนตอไป

4. จากการประเมินตนเองตาม 5 คุณลักษณะฯ ของภาคีเครือขาย ยังพบปญหาในการจัดตั้ง
คณะกรรมการ ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ยังไมหลากหลาย ควรมีการเชิญคณะกรรมการสุขภาพ
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ระดับอําเภอประกอบดวยตัวแทนจากทุกภาคสวน ทัง้ ตามบทบาทและทีม่ จี ติ อาสา เขามารวมรับรูน โยบายอําเภอ
เขมแข็ง และชีแ้ จงบทบาท ขอความรวมมือเขามามีสว นรวมในการจัดเปนคณะกรรมการสุขภาพระดับอําเภอ
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการฯ จัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการฯ และควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการฯ
มีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมประเมินผลและรวม
รับผลประโยชนรวมกัน คณะกรรมการฯ ควรมีสวนรวมวิเคราะหสถานการณปญหาโรคและภัยสุขภาพ ดวย
ขอมูลที่รอบดาน แกไขที่รากของปญหาเพื่อการแกไขปญหาที่ยั่งยืน กําหนดแนวทางแกไขรวมกัน โดยมี
เปาหมายเดียวกัน เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องประชาชน รวมทัง้ มอบหมายผูร บั ผิดชอบดําเนินงานทีช่ ดั เจน ใหดาํ เนินการ
ตางๆ และควรกําหนดใหมกี ารรายงานผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในทีป่ ระชุมและให มีการเสนอ
รายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการอยางนอย 4 ครั้ง เพื่อใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการเปนระยะ เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรครวมกัน วางแผนแกไขปญหารวมกัน บูรณาการ
งบประมาณในการแกไขปญหารวมกันอยางมีประสิทธิภาพและบันทึกรายงานการประชุมทุกครัง้ และเก็บเปน
หลักฐาน
ดังนัน้ จากผลการสรุปบทเรียนการดําเนินงานในป 2554 และขอมูลจากการชีแ้ จงนโยบาย จุดเนนการ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามเปาหมาย 6 ยุทธศาสตรของ กรมควบคุมโรค นําไปสูการจัดทําแผนในป 55
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (รวมทั้งจะนําขอมูลเหลานี้ไปใชในการจัดทําแผนของ Node
อําเภอเขมแข็งฯ เขต 14 ป 55 ดวย) โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ
1) พัฒนา 1อําเภอดีเดนของจังหวัดทุกจังหวัด (4อําเภอ) ใหเปนศูนยเรียนรูอ าํ เภอควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน ที่เนนหนัก “ขอมูลเขมแข็ง แผนงานเขมขน” เนื่องจากพบวายังมี GAP เรื่องขอมูลและแผน
2) ชี้แจงยุทธศาสตรโรคและจุดเนนหนักของกรมในเวทีประสานเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู
จาก 17 อําเภอทีพ่ ฒ
ั นาดานการจัดการเชิงระบบเพือ่ การดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งฯป 54 ซึง่ จะจัด
ในเดือนพฤศจิกายนกอนการทําแผนของอําเภอ จังหวัด ในการจัดทําแผนรองรับ
3) พัฒนา 18 อําเภอฯ อยางเขมขนตอเนือ่ งจากป 54 ในคุณลักษณะ 5 ดานเชิงคุณภาพ เพือ่ เปนศูนย
เรียนรูในปตอๆไป
4) สรางและพัฒนาแกนนําหลักของจังหวัดและอําเภอ
5) พัฒนาแกนนําหลักของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เพือ่ บูรณาการแผนงานโครงการ
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 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการ
สนับสนุนวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ป 2554 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑที่กรมควบคุมโรคกําหนด
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 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
จากการดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 พบวา ไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารในการกําหนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และความรวมมือในการดําเนินงานจาก
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําใหบคุ ลากรไดรบั การพัฒนาครอบคลุมทัง้ 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
ศึกษางานใหม และบุคลากรสวนใหญตอ งลงดําเนินการอําเภอเขมแข็งอยางเขมขน รวมทัง้ แผนกลยุทธใน HR3
ไมสามารถตอบสนองโครงสรางใหมได ดังนั้นจึงเปนขอมูลใหงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตองนําไปทบทวน
HR3 เพื่อวางแผนดําเนินการในปตอๆไป
ขอเสนอแนะ
สคร. 5 ควรมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธพฒ
ั นาบุคลากรใหสอดคลองกับการปรับโครงสราง และ
ควรกําหนดทิศทางหลักสูตรใหสอดคลองกับ Competency Gap เปนลําดับตนๆ โดยใชหลายวิธีรวมกัน อาจ
จะเปนทั้งการสงไปฝกอบรม, การสอนงาน, การอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) เปนตน และ
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สวนกลางกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมสี มรรถนะตามเกณฑทกี่ รมกําหนดเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งกรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเปนศูนยกลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ขอมูลอางอิง และมาตรฐาน
วิชาการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ทีไ่ ดมาตรฐานสากล และเปนทีย่ อมรับ
1. โครงการพัฒนางานวิจยั ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาป 2554
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการพัฒนางานวิจัยของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนางานวิจัยของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาใหไดมาตรฐาน
สากล เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได ประกอบดวยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการขึ้นและการผลักดัน
ผลงานวิชาการไปใชประโยชนในพืน้ ที่ ภายใตองคประกอบของมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ ซึง่ ภายในโครงการ
ประกอบดวย 16 กิจกรรม ที่จะสงผลใหตอบตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคจํานวน 4 ตัว กิจกรรมทั้งหมดดําเนิน
การตามแผน มีเพียงโครงรางวิจยั ทีส่ ามารถจัดทําไดตามเปาหมาย แตกระบวนการของการทําใหไดมาตรฐาน
สากลคือ การรับรองโครงรางจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ กรมควบคุมโรค อยูในระหวางดําเนิน
การ การพัฒนายกระดับมาตรฐานของวารสาร ไดเชิญผูเ ชีย่ วชาญเปนกองบรรณาธิการอยางหลากหลาย และ
เขาสูระบบการเผยแพรทาง web page ของกระทรวงสาธารณสุข การประสานงานที่ดีและการติดตามการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เปนปจจัยแหงความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค ไดแก ความลาชาและไมชัดเจนใน
รายละเอียดของตัวชี้วัด และการมีสวนรวมของกลุมตางๆ มีนอยและไมตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ควรมีนโยบาย one group one product ใหทุกกลุมในหนวยงานมีสวนรวมในการผลิตหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑทางวิชาการ และมีระบบสรางแรงจูงใจแกผูผลิตผลิตภัณฑทางวิชาการ
2. โครงการพัฒนาศูนยกลางองคความรูที่เปนปญหาในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป 2554
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการพัฒนาศูนยกลางองคความรูท เี่ ปนปญหาในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ป 2554 ไดรบั งบประมาณ
จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการและบรรลุ
วัตถุประสงคทวี่ างไว ศูนยเรียนรูโ รคเรือ้ นครบวงจรไดมกี ารประชุมกําหนดมาตรฐานศูนยเรียนรูฯ พัฒนาเกณฑ
ชี้วัด และพัฒนาสมรรถนะผูรับผิดชอบงานโรคเรื้อน ซึ่งปนี้เปนปแรกที่มีการพัฒนาศูนยเรียนรูดังกลาว ทําให
การประเมินสามารถประเมินไดเพียงบางประเด็น แตมกี ารวางแผนการชีแ้ จงเกณฑการประเมินและจะดําเนิน
การประเมินมาตรฐานในปงบประมาณ 2555 ปจจัยที่ชวยใหการดําเนินงานครั้งนี้สามารถบรรลุเปาหมายใน
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มิติของผลผลิตคือ ความเขาใจในยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรคและยุทธศาสตรของการควบคุมกําจัดโรค
เรื้อน การดําเนินการประสานงานแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การเปนพี่เลี้ยงที่ดีในการสอนแนะ
คลินิกเลิกบุหรี่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว เนื่องจากคลินิกเปนสถานที่ที่
เดินทางสะดวก มีความเปนสัดสวนไมตอ งรอนาน และมีการประชาสัมพันธเชิงรุก ผูร บั ผิดชอบงานมีการติดตาม
ผูรับบริการอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงการบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
ปญหาอุปสรรค จากการที่กรมควบคุมโรคมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน พันธกิจ ทําใหตัวชี้วัดในการ
ควบคุมโรคหายไป ดังนั้นกรมควบคุมโรค สํานักวิชาการ สํานักงานปองกันควบคุมโรค จึงควรหาวิธีการที่จะ
แกไขปญหาดังกลาว
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบขาวกรองโรค และภัยสุขภาพ ป 2554 สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรมยอย ไดแก การจัดทําขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการได
มาตรฐาน เผยแพรผานเว็บไซต และกิจกรรมจัดทํารายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณ
โรค พ.ศ.2554 ผลการดําเนินงาน มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยรวมทัง้ สิน้ 10 เรือ่ ง รายงานโรคเรงดวนประจํา
สัปดาห 36 ฉบับ รายงานการเฝาระวังอาการคลายไขหวัดใหญ 20 ฉบับ และจัดทําหนังสือสถานการณโรคที่
เฝาระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พ.ศ.2553 และพยากรณโรค 2554 จํานวน 24
เรื่อง เผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการพัฒนาศูนยขา วกรองเตือนภัยทางดานวิชาการดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
สถานการณและการพยากรณโรคอยางตอเนื่อง เพื่อการเตือนภัยใหทันเหตุการณ
2. ควรมีประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขาวกรองเตือนภัย
3. ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social network) ในการบริหารเครือขายและการจัดการขาวกรอง
เตือนภัย
ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมูลเพือ่ จัดทําขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุม โรค เชน
การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน
2. เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนยขาวกรองเตือนภัยในระดับจังหวัด และใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการได
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4. โครงการพัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรีใ่ นชุมชนหนองบัว อ.บานแทน
จ.ชัยภูมิ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ พัฒนารูปแบบการปองกันแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนบานหนองบัว อําเภอบานแทน
จ.ชัยภูมิ มีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนในมิตขิ องเวลา สามารถดําเนินการไดตามแผนทีว่ างไว ผลผลิตได
ตามเปาหมายในแตละชวงของการดําเนินงาน การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน ในระหวางดําเนินการ
มีการปรับแผนลดกิจกรรมการประชาคมชุมชนลงเหลือ 1 ครัง้ เพือ่ เพิม่ การจัดอบรมใหความรูแ ละฝกทักษะการ
วิจยั ใหกบั นักวิจยั ชุมชนใหมศี กั ยภาพในการวางแผนปองกันแกไขปญหาบุหรีใ่ นชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจัยที่ชวยใหการทํางานครั้งนี้สามารถบรรลุเปาหมายในมิติของผลผลิตคือการไดเขารวมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยที่สํานัก KM จัดขึ้น ทําใหไดเรียนรูและเรียนลัดจากอาจารยและผูรวมโครงการ
ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและการแกไข
เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานภายในองคกร ทีมวิจัยแยกยายกันไปอยูคนละกลุมทําใหการ
ประสานการทํางานรวมกันลําบาก เวลาวางทีจ่ ะลงพืน้ ทีร่ ว มกันทํางานไมตรงกัน บทบาทหนาทีห่ ลักของแตละ
คนเปลี่ยนไปตองมุงทํางานเพื่อตอบโจทยงานหลักกอน และการปรับคาเบี้ยเลี้ยงเพิ่มหลังจากวางแผนการใช
จายงบแลว ทําใหเปนอุปสรรคในการทํางาน ทีมวิจัยจึงใชการติดตอสื่อสารกันทางโทรศัพท และ email โดย
แจงแผนการทํางานลวงหนาดวยหนังสือใหผูบังคับบัญชาของผูรวมทีมทราบและพยายามไมเปลี่ยนแปลง
แผนงานโดยไมจําเปน หากผูรวมทีมจาก สคร.ไมสามารถรวมลงพื้นที่ดําเนินการไดก็ประสานเจาหนาที่ใน
กลุมพัฒนาวิชาการ จากทีมวิจัย รพ. หรือประสานทีมวิจัยชุมชนชวยหาผูมีความรูความสามารถในพื้นที่รวม
ดําเนินการเพิม่ สําหรับคาเบีย้ เลีย้ งทีป่ รับเพิม่ ก็เกลีย่ จากสวนทีเ่ หลือในแตละกิจกรรมเพิม่ ให และในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเปนชวงเปลี่ยนผานทางการเมืองทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศสงผลใหตอง
เลือ่ นการประชุมติดตามความกาวหนาครัง้ ที่ 2 และ 3 ตองเลือ่ นกําหนดออกไป แตสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย
ขอเสนอแนะ
หากจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพควรสนับสนุนใหนกั วิจยั ไดรบั การ
ฝกฝนทักษะในการทําวิจยั อยางสมํา่ เสมอ มีทมี ทีป่ รึกษาใหกบั นักวิจยั ลดภาระงานประจําใหนอ ยลง และชวย
อํานวยความสะดวกในเรื่องของงานธุรการเอกสารการเบิกจาย
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและไดผล เพื่อปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กลุมสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาการสื่อสาร
ความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด ผาน
เกณฑที่กําหนด 4 ตัวชี้วัด ไมผาน 1 ตัวชี้วัด คือ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนกลุม
เปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมตามเกณฑทกี่ าํ หนดของหนวยงาน ซึง่ เกณฑทกี่ าํ หนด ประชาชนจะตอง
มีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในระดับดี (รอยละ70) แตจากการสํารวจพบวาประชาชนกลุม เปาหมายมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในระดับปานกลาง แตการดําเนินงานสามารถทําไดครบทัง้ 5 ขัน้ ตอน ดังนัน้ ในป 2555 จึงมีแผนใน
การพัฒนากลไกการสื่อสารสาธารณะใหมีความครอบคลุม ครบถวนถูกตองมากขึ้น รวมทั้งมีเปาหมายพื้นที่
นํารองในการดําเนินงาน 4 อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ในการเปนตนแบบของการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
เครือขายการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ขอเสนอแนะ
1. ควรจะมีการประสานงานจากสวนกลางที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรจะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดใน Template ใหเขาใจถูกตองตรงกัน เนื่องจากความถี่ใน
ควบคุมกํากับมาก และซํ้าซอน
3. เกณฑตัวชี้วัดในเรื่องของพฤติกรรม 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. บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทีก่ ลุม สือ่ สารความเสีย่ งฯ จําเปนจะตองไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ งในเรือ่ ง
ของการสื่อสารประชาสัมพันธ ซึ่งสํานักเผยแพรและประชาสัมพันธ นาจะจัดโปรแกรมการอบรมสนับสนุนให
กับทุก สคร.
6. การสรางสายสัมพันธกบั สือ่ มวลชน เปนสิง่ ทีต่ อ งดําเนินการอยางสมํา่ เสมอ สวนกลางนาจะจัดเวที
ใหสื่อมาพบปะกันตอเนื่องทุกป โดยเชิญ สคร.ไปรวมดวย อาจจะจัดเปนระดับภาค
7. การทํา Media เพื่อใหขอมูลขาวสาร นาจะพิจารณาชองทางที่ประชาชนเขาถึงและรับรูมากที่สุด
เปนอันดับแรก เพราะจากการสํารวจพบวาสื่อโทรทัศนประชาชนเขาถึงมากที่สุด
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเตรียมความพรอม และดําเนินการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
สถานการณฉุกเฉิน และภัยพิบัติ อยางรวดเร็ว ตามความตองการของพื้นที่ และไดมาตรฐานสากล
1. โครงการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรค และภัยสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน
สากล ป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระบวนการทํางานของการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินที่สําคัญที่ทําใหผลการดําเนิน
งานบรรลุเปาหมาย คือ
1. การทํางานที่เปนทีม ในรูปแบบคณะกรรมการ มีผูรวมปฏิบัติงานที่มีความชํานาญการในเรื่องที่
ปฏิบัติจากกลุมงานตาง ๆ โดย
- กลุมระบาดวิทยาขาวกรอง ดูแลรับผิดชอบ ขาวสาร ขอมูลและรายงาน
- กลุม ปฏิบตั กิ ารควบคุมโรคและตอบโตภาวะฉุกเฉิน กลุม พัฒนาวิชาการ ดูแลดานการปฏิบตั กิ าร
เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค การเตรียมแผนงานโครงการ วัสดุอุปกรณ
- กลุมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยง ดูแลเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ
- กลุมบริหาร ดูแลการเงินและงบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ ยานพาหนะ
2. ระบบบัญชาการเหตุการณฉกุ เฉิน ทีม่ ผี อู าํ นวยการสํานักงานเปนผูบ ญ
ั ชาการ สัง่ การใน war room
3. การเตรียมพรอมดานวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ ตอการดําเนินงาน
4. การบูรณาการการดําเนินงานตัวชี้วัดเขากับกิจกรรมในแผนงานโครงการ
ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
1. โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน สนับสนุนและเอือ้ ตอการปฏิบตั งิ าน โดยมีกลุม ทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงในระดับ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา คือ กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่ตั้งในสํานักงานและกลุมปฏิบัติการฯ ที่อยูประจําในแตละจังหวัด คือศูนย
ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ;ศตม. ในระดับจังหวัดมีกลุมงานยุทธศาสตรรับผิดชอบ
2. มียุทธศาสตรและเปาหมายรายปชัดเจนในการดําเนินงานในระดับกรมและสํานักงาน
3. ในระดับเขตตรวจราชการ ไดกําหนดการดําเนินงานดานตอบโตภาวะฉุกเฉินเปน 1 กิจกรรมหลัก
ของ NODE (การดําเนินงานเรือ่ งเดียวกันของทัง้ เขต โดยมีสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนแกนในการดําเนิน
งาน) อําเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง
4. การตอบโตภาวะฉุกเฉินเปน 1ตัวชี้วัดในการนิเทศและตรวจราชการระดับกระทรวง
5. ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นชอบในหลักการ
ปญหาอุปสรรค ตอการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ
1. เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ระบบบัญชาการเหตุการณฉุกเฉิน ใชไมไดผล จาก การตอบโตภาวะฉุกเฉิน
เปนกิจกรรมหลากหลายหนวยงานทีต่ อ งการการบัญชาการทีช่ ดั เจน ซึง่ ทุกหนวยตองอยูภ ายใตระบบบัญชาการ
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เดียว มีผูบัญชาการคนเดียว
ขอเสนอแนะ ตองประสาน ดําเนินการกิจกรรมดานการเตรียมพรอมและตอบโตฯกับปองกันบรรเทา
สาธารณภัยซึ่งเปนเจาของภารกิจ
2. การประเมินพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ดานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภัย
โรคระบาด ตองการขอมูลจากหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของมาก เชน ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม พืน้ ทีท่ าํ การเกษตรที่
มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลสารเคมีตางที่และใชในพื้นที่
ขอเสนอแนะ ตองดําเนินการเปนโครงการรวม กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนเรื่องๆ หรือภัย ไป
3. การพัฒนาความรู ดานการเตรียมพรอม ตอบโต ฯ ในหนวยงาน ยังไมครอบคลุม
ขอเสนอแนะ วางแผนพัฒนา คนเปนดานๆ และ ทํางานแบบคูหู 1 งาน มีผูรับผิดชอบ 2 คน
4. ระบบขอมูลสารสนเทศไมเพียงพอ ตอการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ สวนกลางเปนผูพ ฒ
ั นาความเชือ่ มโยงขอมูลทุกระดับในกรม และ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
นอกกรมควบคุมโรค
ความตองการการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ระดับประเทศ เชือ่ มโยงขอมูล
ระดับประเทศ ภูมิภาค
2. การพัฒนาบุคลากร ดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการใชระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน
3. การจัดทํามาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนสากล ในระบบงานทีส่ าํ คัญ หรือระบบงานทีเ่ ปนกระบวน
การสรางคุณคา
ยุทธศาสตรที่ 5 การติดตามและประเมินผลภาพรวมของการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณโรค ในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2554 มีการ
ดําเนินงาน 1 เรือ่ งไดแก การพยากรณโรคเลปโตสไปโรซีส ซึง่ ผลจากการวิเคราะหสถานการณโรคและวิเคราะห
ความสัมพันธของปจจัยดานตาง ๆ ตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14
พบวา โรคเลปโตสไปโรซีส มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ และจะยังคงเปนโรคทีม่ คี วามสําคัญในลําดับตน ๆ ของเขตตรวจ
ราชการสาธารณสุขที่ 14 เนื่องจากเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของประชาชนในการดําเนินชีวิต
และประกอบอาชีพ ไดแก การไมสวมรองเทาขณะ ทํานา ทําสวน การมีแผลทีเ่ ทา ขา มือ หรือลําตัว แลวลงนํา้
หาปลาตามแหลงนํ้าธรรมชาติ การจับหนู ชําแหละหนูโดยไมใชถุงมือ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเปนโรค
เลปโตสไปโรซีส ในขณะที่ปจจัยดานอื่น ๆ เชน ดานปริมาณนํ้าฝน ปริมาณปศุสัตว ถึงแมวาจะไมสามารถ
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อธิบายความสัมพันธทางตรงได แตพบวามีความสัมพันธเชิงผกผันบางเล็กนอย แมจะไมมีนัยสําคัญทาง
สถิตแิ ตภาพแสดงความสําคัญบงชีว้ า เมือ่ ปริมาณนํา้ ฝนและปริมาณปศุสตั วลดลง จะมีผลตอการเพิม่ ขึน้ ของ
จํานวนผูปวย สวนปจจัยดานอื่นๆ เชน ปริมาณหนูนา ปริมาณแหลงนํ้า และการมีนํ้าทวมขัง นาจะเปนปจจัย
เสริมที่มีผลตอการแพรกระจายโรคไปในวงกวางได
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การแกไขปญหาระยะสั้น
1.1 ควรทําการศึกษาวิจัยความสัมพันธของซีโรวารของเชื้อในปศุสัตวและหนูนา เพื่อยืนยันและ
หามาตรการการปองกันการติดตอโรคในปศุสัตวและในคนตอไป
1.2 ในพื้นที่ที่ปริมาณนํ้านอย แหลงนํ้านอย แตพบการติดเชื้อในปศุสัตวสูง ควรเนนใหประชาชน
ระวังและปองกันการติดเชื้อ ใหเขมขนและมากกวาพื้นที่ที่แหลงนํ้ามาก และมีการติดเชื้อนอย
2. การแกไขปญหาระยะยาว
2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยหรือหานวัตกรรมใหม ในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
2.2 ควรกําหนดใหโรคเลปโตสไปโรซีสอยูใ นแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค เพือ่ สรางเสริมพฤติกรรมทีถ่ กู ตองในการปองกันควบคุมโรคแก
ประชาชนอยางตอเนื่อง
2.3 ควรปรับปรุงมาตรฐานการทําปศุสตั ว เพือ่ ปองกันการเขามาหากินของหนูในเขตปศุสตั วซงึ่ จะ
ทําใหเกิดการติดเชื้อโรคเลปโตสไปราในปศุสัตวได
ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบในดานการปองกันควบคุมโรครวมทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ควรมีการ
ถายทอดความรูและแนวทางการปฏิบัติตนในการปองกันควบคุมโรคที่ถูกตองและเหมาะสม เชน การใสรอง
เทาบูธเวลาทํานา หากเปนแผลหลีกเลี่ยงการเดินยํ่านํ้า/ลุยนํ้า หลีกเลี่ยงการลงแชนํ้าติดตอกันเปนเวลานาน
รวมถึงการอาบนํ้าทําความสะอาดรางกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ใหแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอยางตอ
เนื่อง
2. เสนอแนะใหงานระบาดวิทยาทุกจังหวัดมีการจัดทํารายงานการพยากรณโรคที่เปนปญหาของ
จังหวัด เพื่อใหหนวยงานระดับพื้นที่ไดใชประโยชน ในการปองกันควบคุมโรคตอไป
2. โครงการพัฒนากระบวนการติดตาม และประเมินผลภาพรวมการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรค และภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล ป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการนีจ้ ดั ทําขึน้ เพือ่ ยกระดับกระบวนการติดตามและประเมินผลการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาพรวมใหไดตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ 2 ดานประกอบดวย
1) การประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) การนิเทศรวมกับผูตรวจราชการ
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การประชุมทีป่ รึกษาจังหวัดในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 และ 2) การประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเนนหนัก
กรมควบคุมโรค 4 เรือ่ ง ประกอบดวยอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน SRRTตําบล การพยากรณโรคและการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการคือรายงานการประเมินผลที่มีคุณภาพ การดําเนินงาน
ดังกลาวมีกลุมเปาหมายที่มีสวนรวมสําคัญในการผลักดันใหการประเมินผลมีคุณภาพประกอบดวยผูบริหาร
ทุกระดับในสวนเขต จังหวัด อําเภอ ตําบล นักวิชาการที่มีความรู ความเขาใจตลอดจนใหความรวมมือในการ
ดําเนินงานทุกระดับ ภาคทองถิ่นและภาคชุมชนที่รวมใหขอมูลสําคัญ โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. บุคลากรกลุมแผนงานและประเมินผลมีทักษะ ประสบการณตลอดทั้งการประยุกตใชองคความรู
ดานระบาดวิทยาและการควบคุมโรคอยางเปนระบบจํานวน 6 คน จากการนิเทศงานรวมกับผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขต 14 การประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) การประชุม
ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. บุคลากรกลุมแผนงานและประเมินผลไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานองคความรู ทักษะ การ
ออกแบบการประเมิน การวิเคราะหและสรุปผลการประเมินอยางเปนระบบจํานวน 10 คน ในเวทีการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ กําหนดกรอบ แนวทาง ตัวชีว้ ดั การประเมิน การออกแบบการประเมินนโยบาย การออกแบบ
เครื่องมือ การวิเคราะหและสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ
3. เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางกลุม ยุทธศาสตรทเี่ กีย่ วของใน สคร.5 เชนกลุม แผน
งานฯ กลุมพัฒนาภาคีเครือขาย กลุมพัฒนาองคกร กลุมระบาดวิทยาฯ กลุมตอบโตฯ ซึ่งสงผลตอการทํางาน
เปนทีมและการประสานงานที่เอื้อตอความสําเร็จของการประเมินผล
4. การจัดทํารายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเนนหนักกรมควบคุมโรคจํานวน 4 เรือ่ ง
ไดแกอาํ เภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน SRRTตําบล การพยากรณโรคและการพัฒนาบุคลากร โดยประยุกต
ใชระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล
5. การจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (P&P) นิเทศ
รวมกับผูตรวจราชการ การประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยประยุกตใชระเบียบวิธีการ
ประเมินโครงการ
จากผลการดําเนินงานดังกลาวเพือ่ ใหเกิดความตอเนือ่ งของการพัฒนางานประเมินผลเชิงคุณภาพใน
ปงบประมาณ 2555 ภารกิจทีต่ อ งดําเนินการตอเนือ่ งของกลุม แผนงานและประเมินผลคือการพัฒนาคุณภาพ
งานประเมินผลโดยประยุกตใชกรอบแนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) จากองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จหรือมีชอื่ เสียงดานการประเมินผลและนําบทเรียนมาปรับใชกบั การประเมินผลของ 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
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน กพร.) ไดกาํ หนดใหหนวยงานระดับกรมทุกแหงตองดําเนิน
การเกีย่ วกับการพัฒนาองคกรภายใตแนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (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
ยังตองการความตอเนื่องในการทํางานตลอดจนยกระดับผลเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเขาสูเกณฑ
progressive level ในปตอไป
2. โครงการพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2554 สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนองคกรชั้นนําระดับ
ประเทศดานวิชาการ และพัฒนาเครือขายใหมีการจัดการเชิงระบบในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ภายในป 2557” และกิจกรรมหลักของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 คือ เปนองคกรทีส่ นับสนุนดานวิชาการ
รวมถึงการถายทอดนโยบาย องคความรูแ ละเทคโนโลยีระดับสากลและระดับชาติใหจงั หวัดและอําเภอ ตลอด
จนปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ กิจกรรมหลักและตอบสนองผลผลิต
ของกรมควบคุมโรค ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงานเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย ตลอดจนจะตองมีการติดตามกํากับการดําเนินงาน เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้นโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. หนวยงานมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2554 – 2557)
2. จัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2554 เปนรูปเลมแผน เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินงาน และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของกลุมงานทุกกลุมใน สคร.5
3. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO โดยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง และสรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
4. จัดทํารางแผนปฏิบตั ริ าชการป 2555 โดยการมีสว นรวมของทุกกลุม งาน และมีการบูรณาการแผน
ของกลุมงาน ผลการดําเนินงานไดรางแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของกรม 1 ฉบับ สงขอ
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อนุมัติจากกรมควบคุมโรคไดตามเวลาที่กรมกําหนด
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 ภารกิจทีต่ อ งดําเนินการตอเนือ่ งของกลุม แผนงานและประเมินผล คือการพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการของงานใหมีความเปนแผนงานของหนวยงานให
มากขึน้ และพัฒนาใหสามารถใชระบบบริหารจัดการโครงการ (Estimates) ในการกํากับติดตามไดในทุกระดับ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนใหมีคุณภาพมากขึ้น
3. โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา และวัสดุวิทยาศาสตร สําหรับการ
เฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปงบประมาณ 2554
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เพือ่ ใหโครงการและกิจกรรมตางๆในการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ
ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว จึงจัดทําโครงการนี้
เพื่อเตรียมความพรอมดานยาเวชภัณฑ/เวชภัณฑที่มิใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และสารเคมี สําหรับสนับสนุน
การดําเนินงานปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 และสํารองไวสาํ หรับการปองกัน
ควบคุมโรคในกรณีฉกุ เฉิน โดยมีตวั ชีว้ ดั โครงการคือ การมียา/เวชภัณฑทมี่ ใิ ชยา วัสดุวทิ ยาศาสตร และสารเคมี
พรอมสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 (รอยละ 90)
ผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งโครงการสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ เวลา และคาใชจาย กลาวคือ ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายเชิงปริมาณมากกวา
รอยละ 90 ทุกกิจกรรมมีความพรอมของยา/เวชภัณฑทมี่ ใิ ชยา วัสดุวทิ ยาศาสตร และสารเคมี มากกวารอยละ
90 ทุกกิจกรรมสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 2554 ในภาพรวมใชงบประมาณดําเนินการ
ทั้งหมด รอยละ 99.92 ของงบประมาณที่ตั้งไว แตในรายกิจกรรมพบวากิจกรรมสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร
สําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีคาใชจายเพียง รอยละ 25.79 ซึ่งตํ่ากวาที่กําหนดไวในแผน
มาก เนือ่ งจากวัสดุวทิ ยาศาสตรทจี่ ดั ซือ้ มีราคาถูกกวาทีป่ ระมาณการไวในแผนมาก เพราะในชวงทีจ่ ดั ทําแผน
เปนชวงทีม่ กี ารระบาดของไขหวัดใหญวสั ดุวทิ ยาศาสตรจงึ มีราคาสูงมาก แตชว งทีจ่ ดั ซือ้ ตามแผนมีการระบาด
ของโรคลดลงราคาวัสดุวทิ ยจงึ ตํา่ ลงมาก จึงใชงบประมาณในการจัดซือ้ ตํา่ กวาทีก่ าํ หนดไวในแผนมาก นอกจาก
นี้ในกิจกรรมสนับสนุนยา/เวชภัณฑที่มิใชยา สําหรับศูนยเรียนรูการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค (Excellent
center) สคร.5 มีการใชงบประมาณ รอยละ 110.07 ของที่ตั้งไว ซึ่งสูงกวาที่กําหนดไวในแผน เนื่องจากมี
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อัตราการใชยา/เวชภัณฑที่มิใชยาบางรายการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการบริการที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงปรับ
งบประมาณทีเ่ หลือจากกิจกรรมสนับสนุนวัสดุวทิ ยาศาสตรสาํ หรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
มาใชจดั ซือ้ ยา/เวชภัณฑทม่ี ใิ ชยาสําหรับศูนยเรียนรูก ารเฝาระวังปองกันควบคุมโรค (Excellent center) สคร.5
ปญหาอุปสรรคทีส่ าํ คัญในการดําเนินงานคือการไดรบั อนุมตั แิ ผนจัดซือ้ ลาชา ทําใหการจัดซือ้ ในไตรมาส 1 เริม่
ดําเนินการลาชา แตก็สามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา
ขอเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานในปตอ ไปคือ ควรจะประสานกรมควบคุมโรค เพือ่ ดําเนินการอนุมตั แิ ผนฯใหเร็ว
กวานี้ หรือจัดทําแผนจัดซื้อในไตรมาส 2-3 ใหมากขึ้น และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนบางอยางในการจัดซื้อ
***************
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สวนที่ 3
ÊÃØ»¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃμÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔÃÒª¡ÒÃ
(Bureau Scorecard)
¢Í§ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâÃ¤·Õè 5 ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554
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สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ (Bureau Scorecard)
ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ความเปนมา
ตามที่ กรมควบคุมโรค ไดพัฒนากระบวนการวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผน
ปฏิบัติราชการประจําป และมีการถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค สูหนวยงาน และบุคคล ประจํา
ป 2554 ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ
ที่สวนราชการจัดใหมีระบบการประเมินหนวยงานระดับสํานัก/กอง หรือเทียบเทาจนถึงระดับบุคคล (Internal
Performance Agreement: IPA) เพื่อประโยชนในการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ดังนัน้ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงไดดาํ เนินการตามกระบวนการถายทอด
เปาหมายตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในระดับกลุม/ฝาย ซึ่งเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่
ถายทอดมาจากระดับกรมควบคุมโรค และ สคร. และไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนา
กลุม/ฝาย กับหัวหนาหนวยงาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ในระดับ กลุม/ฝาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อใหผลการดําเนินงานของระดับกลุม/ฝาย สนับสนุนการ
ดําเนินงานของระดับ สคร. และสนับสนุนการบรรลุเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค
ซึง่ การถายทอดตัวชีว้ ดั และเปาหมายของระดับองคกรสูร ะดับบุคคล คือ การทีอ่ งคกรไดจ ดั ทํายุทธศาสตรและ
มีการนํายุทธศาสตรนนั้ ไปปฏิบตั ิ โดยมีตวั ชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เปน
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่ง โดยที่ ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับบุคคลที่มี
การผสมผสานระหวาง 3 สวน ดังนี้
1. การพัฒนางานตามบทบาท หนาทีร่ ะดับบุคคลทีส่ นับสนุนตอเปาประสงคและตัวชีว้ ดั ของ ผูบ งั คับ
บัญชา
2. การพัฒนางานตามบทบาทหนาที่แตละบุคคล
3. งานที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ
การจัดทําตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทําตัวชีว้ ดั เปาประสงคของกรมควบคุมโรค
ถายทอดสูร ะดับสํานัก/กอง/กลุม งาน/ฝาย เสร็จสิน้ แลวจึงทําการถายทอดตัวชีว้ ดั สูร ะดับบุคคล การกําหนดตัว
ชีว้ ดั ตองมีความสอดคลองกับเปาประสงคตามยุทธศาสตรของกรมควบคุมโรค เมือ่ มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ในระดับ
หนวยงาน/กลุม/ฝาย เรียบรอยแลว จึงมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล เพื่อใหเกิดความมั่นใจวายุทธศาสตร
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และตัวชี้วัดถูกถายทอดไปยังระดับลาง ซึ่งการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล ทําใหทุกคนในหนวยงานเกิดมีความ
รูส กึ มีสว นรวมและรับผิดชอบ ในการนํายุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบตั ใิ หเกิดผล ซึง่ จะเปนพืน้ ฐานสําคัญของการ
พัฒนาองคการใหเกิดความยั่งยืน
กลไกของคณะกรรมการอํานวยการและคณะทํางานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรกรมควบคุมโรค ได
กําหนดกรอบแนวคิดการถายทอดตัวชี้วดั และคาเปาหมายของกรมควบคุมโรค 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)
รวมทั้งสิ้น 18 ตัวชี้วัด
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (นํ้าหนักรอยละ10)
รวมทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด
มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนักรอยละ 20)
รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด
มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร (นํ้าหนักรอยละ 20)
รวมทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วดั
2. จัดประชุมถายทอดตัวชีว้ ดั ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ประจําปงบประมาณ
2554 ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 สคร.5 ผลการประชุม มีผูเขารวม
ประชุม จํานวน 50 คน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ชีแ้ จงและถายทอดตัวชีว้ ดั ประจําป 2554 โดยไดคดั เลือกตัวชีว้ ดั
คํารับรองมิตทิ ี่ 1, 2, 3 และ 4 พรอมทัง้ กําหนดบทบาทหนาทีข่ องผูก าํ กับ และผูจ ดั เก็บขอมูล และแนวทางการ
รายงาน SAR ตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการไปยังกลุมงานตาง ๆ ในสังกัด นอกจากนั้น ไดรวมกันพิจารณา
ตัวชี้วัดที่จะนํามาจัดทําคํารับรองฯ ทั้ง 4 มิติ จํานวน 15 ตัวชี้วัด โดยแบงออกเปน 4 มิติ ไดแก
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มิติที่ 1 จํานวน
มิติที่ 2 จํานวน
มิติที่ 3 จํานวน
มิติที่ 4 จํานวน

10
1
3
1

ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ
ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ
ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ
ตัวชี้วัด นํ้าหนักรอยละ

50
15
15
20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ภาพการจัดประชุมและพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 2554

3. จัดประชุมเพือ่ ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั รอบ 9 เดือน ในวันที่ 24 มิถนุ ายน
2554 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารไดรับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตาง ๆ ประจําป 2554 และผูบ ริหารไดใหขอ เสนอแนะ และสนับสนุนการดําเนินงานเพือ่ ใหตวั ชีว้ ดั ตาง ๆ บรรลุ
เปาหมาย
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานผานระบบ Estimates ของกรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ วันที่ 7 ตุลาคม 2553
5. ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการภายในหนวยงาน
6. สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
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7. ประเมินผลจากผูป ระเมินภายนอก โดยผูป ระเมินภายนอกลงพืน้ ทีจ่ ดั เก็บขอมูลและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของหนวยงาน โดยมีบคุ ลากรกลุม พัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค ลงพืน้ ทีร่ ว มกับทีมผูป ระเมิน
ภายนอกเปนผูประสานงานกับหนวยงาน

สรุปผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25522554 ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ 4 มิติ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในภาพ
รวม ในการประเมินตนเอง ไดผลการดําเนินงานรอยละ 98.50, 99.62 และ100 ตามลําดับ และผลคะแนนจาก
การประเมินภายนอก 93.46, 96.57 และ 94.625 คะแนน ตามลําดับ (ดังแผนภูมิที่ 1) จากผลการประเมิน
ดังกลาวจะเห็นไดวา ผลการประเมินตนเองการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรอง ป 2554 ไดคะแนน 100 เต็มทัง้ 4 มิติ
แตผลการประเมินจากการดําเนินการปฏิบตั ริ าชการตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการ จากหนวยงานภายนอก
ไดผลคะแนน 94.625 โดยมีคะแนนเต็มเพียง 2 มิติ เทานั้น คือ มิตทิ ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ และมิติที่ 4 มิติ
ดานพัฒนาองคกร สวนในมิติที่ 1 และ 3 ไดคะแนนไมถึงเปาหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด สวนใหญเกิดจากการ
จัดเก็บหลักฐานตัวชี้วัดไมครบ และบางตัวชี้วัดเปนตัวชี้วัดใหม มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในระหวางปทําให
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
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ปจจัยสนับสนุนในการดําเนินงาน ไดแก
1. ผูบริหารใหความสําคัญ เห็นชอบและใหการสนับสนุน
2. มีงบประมาณในการดําเนินงานอยางเพียงพอ
3. ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
และกรมควบคุมโรค
4. นโยบายอําเภอปองกัน ควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืนมีความชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบตั ิ
เหมาะสมกับพื้นที่
5. ความเพียงพอและคลองตัวของการบริหารงบประมาณ
ขอดีของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2554 ดังนี้
1. เปนการกระจายเปาหมายการดําเนินงานจากระดับบนลงสูระดับลางที่ชัดเจน
2. การถายทอดตัวชีว้ ดั ลงสูต วั บุคคล ทําใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดครบถวนตามภารกิจ
ที่กําหนดไว
3. มีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย และมีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทําให
งายตอการติดตาม ควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว
4. ทําใหหนวยงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว และสงผลให กรมควบคุมโรคบรรลุเปาหมายตาม
ไปดวย
5. มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรทั้ง core และ technical competency อยางเปนรูปธรรม มี
หลักฐานชัดเจน
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6. เกิดความตื่นตัวของบุคลากรในเรื่องการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะกลุมที่ไมผานเกณฑ
7. สามารถนําขอมูลมาใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปญหาอุปสรรค
1. ตัวชี้วัดที่ออกมาหลังการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแลว ลําดับ และกิจกรรมมีความไม
สอดคลองไมครบถวน ตองดําเนินการปรับกิจกรรมและการดําเนินงาน
2. บุคลากรของ สคร.5 สวนใหญยงั ขาดความรูค วามเขาใจในการกําหนดตัวชีว้ ดั /สวนมากกําหนด
คาเปาหมายของตัวชี้วัดงายเกินไป เนื่องจากระยะเวลาในการทําความเขาใจนอย
3. บุคลากรของ สคร.5 สวนใหญยังไมเขาใจและสับสนในการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานลง
สูระดับกลุมงาน ดังนั้นการจัดทํา PMS ยังคงทําแบบเดิมคือกําหนดตัวชี้วัดจากงานที่ทําอยูประจํา ทําให
ขาดการมองภาพแบบองครวม และอาจไมครอบคลุมบางงาน (บางงานอาจขาดหายไป) อาจกระทบตอ
การบรรลุเปาหมายของหนวยงาน
4. ขาราชการ/พนักงานราชการ ยังไมเห็นความสําคัญของการใช PMS
5. การปรับโครงสรางใหม มีผลกระทบตอการทํางานที่ตองสอดคลองกับยุทธศาสตร เนื่องจาก
แผนปฏิบัติงานไดทํากอนที่มีการปรับโครงสราง บุคลากรตองใชเวลาปรับตัว และยังขาดองคความรูใน
การปฏิบัติงาน
6. บุคลากรระดับหัวหนากลุม หัวหนางาน ซึง่ เปนผูป ระเมินยังไมเขาใจในการใชแบบฟอรม เกณฑ
การประเมินตัวชี้วัดฯ

ขอเสนอแนะ
1. สคร.5 ควรจะจัดอบรมใหความรูก บั บุคลากรในหนวยงาน เรือ่ งการกําหนดตัวชีว้ ดั ระดับบุคคล
เพือ่ ใหจดั ทําตัวชีว้ ดั ไดถกู ตอง เหมาะสม และสามารถวัดผลได และควรมีคมู อื ประกอบการชีแ้ จงแนวทาง
การประเมินตัวชี้วัดใหกับบุคลากรระดับหัวหนากลุม หัวหนางาน ซึ่งมีหนาที่เปนผูประเมิน
2. ควรจะถายทอดตัวชี้วัดโดยจัดทํา OS Matrix ที่ชัดเจน ตามขอตกลงของทุกกลุมงานในสังกัด
หลังจากนัน้ ทําคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการระหวางหัวหนากลุม /ฝาย กับหัวหนาหนวยงาน และใหกระจาย
ลงสูต วั บุคคล และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตัวชีว้ ดั และคาเปาหมายในระดับ กลุม /ฝาย
3. ใชผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ดั เชือ่ มโยงไปสูก ารพิจารณาความดีความชอบของบุคคลประจําป
4. มีการชี้แจงหัวหนากลุม หัวหนางาน ตั้งแตตนป โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเกี่ยวของจาก
กรมควบคุมโรค มารวมประชุมและใหคําปรึกษาดวย
5. ควรจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับเครือขาย สคร.5 6 7
*********

สวนที่ 4
¨Ø´à¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹¤Çº¤ØÁâÃ¤ ¢Í§ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2555
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จดเนนการพัฒนางานควบคุมโรคของ กรมควบคุมโรค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมควบคุมโรคไดกําหนดจุดเนนการพัฒนางานควบคุมโรคเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมโรคและภัยสุขภาพดังนี้
1. การพัฒนา “อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยัง่ ยืน” เพือ่ พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอใหมปี ระสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทันสถานการณ
โดยพิจารณาตามเกณฑคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก 1) มีคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) มีระบบระบาดวิทยาที่ดี (SRRT ตําบล) 3) มีการวางแผนการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4) มีการ
ระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนรูปธรรม 5) มีผลสําเร็จของการปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญหรือที่เปนปญหา
2. การพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team) ของ
เครือขายระดับตําบล เพือ่ การเตรียมความพรอมและตอบโตรบั มือตอโรคและภัยสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเนน
ที่ระดับตําบลซึ่งเปนระดับที่ใกลชิดกับ ประชาชนและสถานการณ มากที่สุด จึงตองมีระบบหรือทีมงานการ
ควบคุมโรคเบื้องตน ที่มีประสิทธิภาพ รูเร็วรายงานเร็ว และ ควบคุมโรคดวยมาตรการเบื้องตนไดรวดเร็ว โดย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายเครือขาย SRRT ตําบลทั่วประเทศ
3. การพัฒนาการพยากรณโรค จากแหลงขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือนํามาทําการสังเคราะหขอ มูลเพือ่ ทํานาย
เหตุการณ โรคและภัย สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยตอบคําถามหลักๆ ไดแก โรคจะเกิดมากนอยแคไหน
อยางไร เกิดเมื่อไหร กับใคร ที่ไหน มีปจจัยอะไรที่เกี่ยวของ และมีวิธีการปองกันควบคุมอยางไร พรอมทั้งปรับ
เนื้อหาขอมูลดังกลาวและสื่อสาร/เผยแพร/ประชาสัมพันธ ไปยัง กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ทันการณ อาทิ นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน สื่อมวลชน และประชาชน เปนตน เพื่อใหกลุมเปาหมาย เหลานี้ได
เขาถึง เขาใจ เตรียมพรอมและรวมมือดําเนินการ อันทีจ่ ะสงผลตอการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. การปองกันและแกไขปญหาเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในประชากรกลุมเปาหมาย
เฉพาะ และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดสในผูใหญและเด็ก โดยเนนการพัฒนา
มาตรการสรางความรู ความตระหนัก และทักษะในการปองกันโรคแกกลุมเปาหมายที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก
เยาวชน ชายรักชาย ผูต อ งขัง และดําเนินการรวมกับภาคีเครือขาย ทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ในการลดอัตราการ
ติดเชื้อรายใหมในกลุมประชากรเปาหมายเหลานี้ ภายในป 2558
5. การเรงรัดผลการรักษาผูป ว ยวัณโรคใหประสบความสําเร็จมากกวารอยละ 88 และเรงรัดการคนหา
ผูปวยวัณโรคใหไดมากกวารอยละ 70 ของผูปวยที่คาดวาจะมีอยูในชุมชน
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6. การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงรุกในอําเภอที่มีความเสี่ยงสูง โดยเนนการสราง
ความเขมแข็งให เครือขายระดับอําเภอในการเฝาระวังโรค เนนการพัฒนาปองกันโรครูปแบบการจัดการพาหะ
นําโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management :IVM)
7. การปองกันควบคุมโรคติดตอในศูนยเด็กเล็ก มุง เนนการขับเคลือ่ นการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ในการปองกันควบคุมโรคในศูนยเด็กเล็ก เพื่อการพัฒนาใหเปน “ศูนยเด็กเล็กปลอดโรค”
8. การพัฒนาเครือขายเพื่อขับเคลื่อนงานเรงรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบา ป 2555 เพื่อสรางพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนขั บาใหเปนชุมชนปลอดพิษสุนขั บา โดยประสานเครือขายทุกภาคสวน โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตร การกําจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปภายในป พ.ศ. 2563
9. ขับเคลือ่ นการดําเนินงานภายใตแผนการขับเคลือ่ นวาระแหงชาติดา นวัคซีน เนนการควบคุมกํากับ
ใหการพัฒนาวัคซีนในแตละโครงการโดยหนวยงานเครือขายวัคซีนทัง้ ภาครัฐและเอกชนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ประสาน จัดหา แหลงทุนเพือ่ สนับสนุนงบประมาณใหกบั หนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการ
วิจัยและพัฒนา ผลิตวัคซีนที่มีความจําเปน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรดานวัคซีน
10. การพัฒนามาตรการการควบคุมแอลกอฮอลระดับชาติ ผลักดันกฎหมายลําดับรองที่อยู
ระหวางการพิจารณาผลักดันการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ดําเนินการเฝาระวัง ตรวจเตือนและการบังคับใชกฎหมายควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
พัฒนาบุคคลตนแบบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อลดจํานวนนักดื่มหนาใหม
11. การพัฒนานโยบาย / กฎหมายและดําเนินการเฝาระวังยาสูบระดับชาติ พัฒนา/ผลักดันใหมกี าร
กําหนดนโยบาย กฎหมาย มาตรการ แนวปฏิบตั กิ ารดําเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ เพือ่ พัฒนาระบบเฝา
ระวังยาสูบแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การเฝาระวังบังคับใชกฎหมาย การเฝาระวังการบริโภค
ยาสูบ การเฝาระวังสือ่ และการเฝาระวังอุตสาหกรรมยาสูบ ใหเครือขายสามารถดําเนินการเฝาระวังยาสูบแบบ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินการเฝาระวังเชิงรุกและเชิงรับทั้งในพื้นที่สวนกลางและสวนภูมิภาค
12. การสื่อสาร รณรงคปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและ
หลอดเลือด) (ชุมชน ลดเสีย่ งลดโรค) เนนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม สือ่ สาร รณรงค สรางกระแส สรางความ
ตระหนักเพือ่ ใหประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายและสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการลดโรคไมตดิ ตอ
พัฒนาระบบเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยสรางความเขมแข็ง ของเครือขาย
13. การพัฒนาเกษตรกรปลอดโรค ผูบ ริโภคปลอดภัย สมุนไพรลางพิษ กายจิตผองใส ผลักดันนโยบาย
หามนําเขา สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ทีเ่ ปนพิษรายแรงจัดตัง้ คลินกิ สุขภาพเกษตรกร สรางเครือขาย/ แนวรวม และ
สือ่ สารประชาสัมพันธ สรางกระแส “คลินกิ สุขภาพเกษตรกร” พัฒนา/สนับสนุน ให รพ .สต/สอ/PCU ประเมิน
ความเสี่ยง ตรวจคัดกรองหาสารเคมีกําจัดแมลงในรางกาย ของเกษตรกรกลุมเสี่ยง
14. โครงการแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) เพื่อพัฒนาผูขับรถแท็กซี่ใหมีความรูและปฏิบัติตาม
มาตรฐานแท็กซี่สุขภาพ (Healthy Taxi) ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประเมินสภาวะสุขภาพ
ของผูขับขี่รถแท็กซี่ตามความเสี่ยงจากการทํางาน
ที่มา : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
(2 ธันวาคม 2554)
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รายงานสถานการณโรค พ.ศ.2554 และการพยากรณโรค พ.ศ.2555
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สวนที่ 5
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แผนงานโครงการของ สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
ลําดับ
ชื่อโครงการ
ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 1
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสราง
2.5
1,905,700
ความเขมแข็งภาคีเครือขายระดับเขต
จั ง หวั ด และอํ า เภอ เพื่ อ การพั ฒ นา
อํ า เภอควบคุ ม โรคเข ม แข็ ง แบบ
ยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป
2555
2 การพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานป อ งกั น
2.5
527,400
ควบคุมโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามขอกําหนดศูนยเด็กเล็กปลอด
โรค ปงบประมาณ 2555
3 โครงการเรงรัดการดําเนินงาน อําเภอ
2.5
98,300
ควบคุมโรคเข็มแข็งในการกําจัดโรค
พิษสุนัขบา ในพื้นที่สาธารณสุขเขต
14
ยุทธศาสตรที่ 2
4 โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท าง
1.1
2,690,500
วิชาการของ สํานักงานปองกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัด นครราชสีมาป 2555
5 โครงการจัดทําฐานขอมูลการประเมิน
1.1
1,440,800
ผลตามมาตรฐานการดํ า เนิ น งาน
ปองกันควบคุมโรค และขอมูลอางอิง
ด า นโรคติ ด ต อ นํ า โดยแมลงให ไ ด
มาตรฐานสากล ป 2555

ผูรับผิดชอบ
กลุมพัฒนาภาคีเครือ
ขาย

กลุมพัฒนาวิชาการ

กลุมปฏิบัติการควบคุม
โรคและตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุข
กลุมพัฒนาวิชาการ
ศู น ย อ า งอิ ง ด า นโรค
ติดตอนําโดยแมลง และ
กลุมพัฒนาวิชาการ
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร
6 พัฒนาการดําเนินงานปองกันควบคุม
1.1
292,000
โรคไขเลือดออกเชิงระบบในพื้นที่ที่มี
การระบาดซํ้าซาก พื้นที่สาธารณสุข
เขต 14 (นวัตกรรม)
7 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
2.1
58,600
ขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ สํานัก
ปองกันควบคุมโรคที่ 5 ปงบประมาณ
2555
8 โครงการพั ฒ นาศู น ย ส าธิ ต บริ ก าร
3.1
78,700
ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ 2555
4.1
3,205,500
9 โครงการเตรี ย มพร อ มสนั บ สนุ น ยา/
เ ว ช ภั ณ ฑ ที่ มิ ใ ช ย า แ ล ะ วั ส ดุ
วิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ การเฝ า ระวั ง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ปงบประมาณ
2555
ยุทธศาสตรที่ 3
10 โครงการการสื่อสารสาธารณะและ
3.2
860,000
ประชาสั ม พั น ธ อ ย า งทั่ ว ถึ ง และได
ผล เพื่อปองกันควบคุมโรคและภัย
สุ ข ภาพและปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
เสี่ยง ประจําป 2555
ยุทธศาสตรที่ 4
2.4
2,115,100
11 โครงการเตรี ย มความพร อ มและ
ตอบโต ภ าวะฉุ ก เฉิ น ด า นโรคและ
ภั ย สุ ข ภาพตามความต อ งการของ
พื้นที่และไดมาตรฐานสากล ป 2555
สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5
นครราชสีมา

ผูรับผิดชอบ
ศตม.4 แหง

กลุ ม ระบาดวิ ท ยาและ
ขาวกรอง
งานคลิ นิ ก โรคเฉพาะ
ทาง
งานเภสัชกรรม

กลุมสื่อสารความเสี่ยง
และพั ฒ นาพฤติ ก รรม
สุขภาพ

กลุมปฏิบัติการควบคุม
โ ร ค แ ล ะ ต อ บ โ ต
ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางด า น
สาธารณสุข
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ลําดับ
ชื่อโครงการ
ผลผลิตที่ เงินที่ไดรับจัดสรร
ยุทธศาสตรที่ 5
12 โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไก
1.1
88,500
การพยากรณโรค ในพืน้ ทีส่ าธารณสุข
เขต 14 ปงบประมาณ 2555
13 โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผล
1.1
742,700
การเฝ า ระวั ง ป อ งกั น ควบคุ ม โรค
และภัยสุขภาพ ป 2555 สํานักงาน
ปองกัน ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 6
2.2
1,669,900
14 โครงการพั ฒ นา และยกระดั บ
บริหารจัดการองคกร และศักยภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สํ า นั ก งาน
ป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5 จั ง หวั ด
นครราชสีมา ใหมีขีดสมรรถนะสูงได
มาตรฐานสากล
15 โครงการพั ฒ นา และยกระดั บ
2.2
1,002,700
ศักยภาพบุคลากร สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ประจํ า ป ง บประมาณ 2555 ตาม
สมรรถนะ และมาตรฐานที่กําหนด

ผูรับผิดชอบ
กลุ ม ระบาดวิ ท ยาและ
ขาวกรอง
ก ลุ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประเมินผล

กลุมพัฒนาองคกร

กลุมพัฒนาองคกร
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ส่วนที่ 6
ผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัญหาของการดำ�เนินงาน การแก้ไขปัญหา
แนวทางการดำ�เนินงานในปีต่อไป และข้อเสนอแนะ

55

โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายระดับเขต
จังหวัดและอำ�เภอ เพื่อการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนใน
พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1. บทสรุปผู้บริหาร
ความเป็นมา
การดำ�เนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด และ
อำ�เภอ เพือ่ การพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ในปี 2555 มีเป้าหมาย
สำ�คัญในการพัฒนาคือ พัฒนา 4 อำ�เภอต้นแบบด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” พัฒนาภาคีเครือข่ายใน
และนอกจังหวัดให้เข้มแข็ง จัดเวทีประสานนโยบาย การดำ�เนินงานอำ�เภอเข้มแข็งฯ ประสานความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกลุม่ ต่างๆ ใน สคร. กับภาคีเครือข่ายทุกระดับ แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบ
ด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” เพือ่ ปรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาและขยายพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมทุกแห่ง
จัดเวทีให้14 อำ�เภอที่พัฒนาในปี 2554 มาเรียนรู้ จากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบ และ Coaching พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในปีต่อไป จัดเวทีสร้าง CT สคร.5 ซึ่งเป็น
ผูแ้ ทนจากทุกกลุม่ ยุทธ์ ปรับกรอบแนวคิดเกิดเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็งมีเป้าหมายเดียวกันเข้าใจบริบทการพัฒนาตาม
ภารกิจของกลุม่ ยุทธ์ เพือ่ ให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับ สามารถบริหารจัดการและขับเคลือ่ นงานอำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืนได้
ผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2555 กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย มีแผนงานโครงการทีต่ งั้ ไว้ 8 กิจกรรมหลัก แต่สามารถดำ�เนินการ
ได้ 10 กิจกรรม ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ โดยได้ดำ�เนินการปรับแผนการดำ�เนินงาน นอกจากนั้น
กรมควบคุมโรค ยังได้โอนเงินมาเพิม่ เติมในระหว่างปี ส่วนการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั สามารถดำ�เนินการได้ครบ
ทั้ง 5 ขั้นตอน
ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำ�เร็จ
1. เป็นนโยบายที่ดี มีการประสานนโยบาย สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ ส่งผลให้ผู้บริหารและ
ภาคีเครือข่าย เห็นความสำ�คัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากให้นโยบายมีความต่อเนื่อง 3-5 ปี
2. ผูต้ รวจเขต14 ให้ความสำ�คัญ จัดตัง้ Node และร่วมสนับสนุนงบประมาณและมีการประชุมติดตาม
งานทุก 3 เดือน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรควางแผนปรับปรุงกระบวนงานสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน
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3. ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำ�คัญ กำ�หนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ถ่ายทอดสู่บุคคลและมีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทีมพีเ่ ลีย้ งของจังหวัดโดยเลือกคนมีใจและพร้อมจะพัฒนา
มา เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีในระดับอำ�เภอ ตำ�บล หมูบ่ า้ น โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมและ
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter)
4. มีผรู้ บั ผิดชอบงานทีช่ ดั เจนทุกระดับทีม่ คี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายและมีระบบพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ แนะนำ�
ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายมีความตั้งใจ ทุ่มเท ทำ�งานเป็นทีม มีการประชุมเตรียมความ
พร้อมทั้งก่อน ระหว่าง หลังการดำ�เนินการ มีการสรุปบทเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนให้เหมาะสม
สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีเครือข่าย
6. มีการสรุปถอดบทเรียนและรายงานผลคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายทุกครั้ง
ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ผลกระทบจากปัญหานํ้าท่วมทำ�ให้การดำ�เนินล่าช้า และถูกตัดลดงบประมาณเพื่อช่วยนํ้าท่วม
ทำ�ให้บางกิจกรรมถูกตัด
2. การประเมินรับรองอำ�เภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาที่ให้
เครือข่ายพัฒนายังไม่เพียงพอ ประกอบกับทีมประเมินรับรองยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพการพัฒนาและคุณภาพการประเมินที่ได้มาตรฐานได้ เห็นควรให้เวลา
เครือข่ายได้พัฒนาให้มากกว่านี้ก่อน จึงประเมินรับรอง
3. ควรจะจัดให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งฯ ร่วมกันระหว่าง สคร. ทั้ง12 เขต เพื่อพัฒนาต่อยอด
ส่วนขาดของ สคร. ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน
1. ต้องการรับสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทีมประเมินรับรองอำ�เภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน 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. เครือข่ายระดับอำ�เภอ ตำ�บลรูต้ อ้ งการให้จงั หวัด และสคร. เป็นพีเ่ ลีย้ งและเป็นทีป่ รึกษาช่วยชีแ้ จง
เชื่อมโยง นโยบายให้ผู้บริหารรับทราบ
2. ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกผลึกและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดและต้องการให้มี
การจัดศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จบ้าง
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3. ภาคีเครือข่ายต้องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทักษะการเป็นพีเ่ ลีย้ งระดับจังหวัด
อำ�เภอ ทักษะการจัดการข้อมูล การสร้างเครือข่าย ทักษะการปรับกระบวนทัศน์ในการทำ�งานและทักษะการ
Coaching แบบเสริมพลัง
4. ภาคีเครือข่ายต้องการฝึกทักษะการนำ�เสนอข้อมูล การนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การสื่อสารข้อมูล
ทีโ่ ดนใจ เพือ่ ดึงการมีสว่ นร่วมของภาคีทเี่ กีย่ วข้องลุกมาเป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพเพือ่ นำ�สูก่ ารกำ�หนดปัญหา
การจัดทำ�แผนและร่วมระดมทุนที่ดีต่อไป

2. หลักการและเหตุผล
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุม
โรค เห็นความสำ�คัญของการสนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กับจังหวัด ให้เกิด
ภาพของระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำ�เภอโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานในระดับอำ�เภอ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับมีศักยภาพในการ
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากกรมควบคุมโรค ผ่านสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา (เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทุกโรค และด้านการบริหารจัดการ) ให้สามารถนำ�ไปใช้ใน
การประสานงาน และบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติงานในระดับอำ�เภอให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ด้วย
เหตุนี้จึงได้จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายระดับจังหวัดและอำ�เภอ เพื่อการ
พัฒนาอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2554 ขึ้น เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของเครือข่ายระดับจังหวัดและอำ�เภอ ในการกระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ ให้เกิด
อำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กรมควบคุมโรคกำ�หนดได้แก่ (1) การมีคณะ
กรรมการพิจารณาควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำ�เภอ (2) การมีระบบระบาดวิทยาที่ดี อันประกอบด้วย
การมีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาที่ดี และมีทีม SRRT ทั้งระดับอำ�เภอ ระดับตำ�บลที่มีประสิทธิภาพ
(3) มีแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่สำ�คัญหรือเป็นปัญหา (4) มีการระดมทุนหรือการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นรูปธรรม เช่น อปท. (อบจ.,เทศบาล, อบต.) เจ้าหน้าทีก่ องทุน (สปสช.,
กองทุน PP) โรงพยาบาลชุมชน และ/หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ และ (5) มีผลงานการควบคุมป้องกันโรคที่สำ�คัญ
หรือเป็นปัญหาสำ�คัญในพื้นที่
จากการทบทวนผลการดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมาพบว่า Core-team ยังไม่หลากหลาย ระดับจังหวัดส่วน
ใหญ่คืองานควบคุมโรค ระดับอำ�เภอส่วนใหญ่คือสาธารณสุข มีการสื่อสารระหว่างกันน้อย การมีส่วนร่วมกับ
ภาคประชาสังคมยังน้อย ข้อมูลที่ใช้วางแผนยังกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เน้นข้อมูลจากระบบเฝ้า
ระวังเป็นหลัก ขาดการวิเคราะห์เชือ่ มโยง เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�แผนแก้ไขปัญหาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการคืนข้อมูล
สูช่ มุ ชนยังน้อย ขาดหลักคิดในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การระดมทุนในพืน้ ที่ ยังต้องการการพัฒนาการใช้
ทุนอย่างมีคุณภาพ และจากการลงพื้นที่พบว่าในแต่ละพื้นที่มีต้นทุนและการพัฒนาต่อยอดแนวคิด รวมถึง
กระบวนการขับเคลื่อนงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนที่หลากหลายโดดเด่นแต่ละด้าน หากภาคี
เครือข่ายเหล่านีไ้ ด้มเี วทีทมี่ โี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน จะช่วยให้
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เครือข่ายได้เปิดมุมมองการทำ�งานใหม่ๆเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่เครือข่ายต้องการจาก
สคร.คือต้องการหลักสูตรการพัฒนา Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอ ด้านวิทยากรกระบวนการ/ ทักษะการ
สร้างแรงบันดาลใจ /การถอดบทเรียน/ การวิเคราะห์สถานการณ์/การจัดทำ�แผนบูรณาการ การพัฒนาแกนนำ�
ระดับอำ�เภอให้เป็นนักจัดการกลยุทธ์ การค้นหาทีมนำ�ร่องที่ดี (Core team ระดับจังหวัด/อำ�เภอ) เพื่อพัฒนา
เป็นพีเ่ ลีย้ งให้พนื้ ทีอ่ นื่ การขยายพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเป้าหมาย และเพิม่ ภาคีอนื่ ๆ เช่น อปท. แกนนำ�/ภาคประชาชนเข้า
ร่วมด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้เรื่องโรค การพัฒนา/Update วิชาการ การ Coaching
ต้องการให้ลงถึงตำ�บล หมู่บ้านด้วยในบางกรณี การบูรณาการกิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ของ สคร.5 ในการ
ลงพื้นที่ และสื่อสนับสนุนการทำ�งานของพื้นที่ เช่น คู่มือการสื่อสารสำ�หรับ Core team คู่มือพัฒนาเครือข่าย
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ดังนั้นในปี 2555 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำ�คัญในข้อค้นพบจากการดำ�เนินงานในปี
ที่ผ่านมาในอันที่จะทำ�ให้สามารถตอบสนองผลผลิตและบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้องค์กร
ทุกระดับสามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำ�ให้ทุกอำ�เภอ ทุกจังหวัด และประเทศมี
ระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” และ มากกว่าร้อยละ 60 ของอำ�เภอในเขต 14 ให้
เป็นอำ�เภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำ�หนด ให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถจัดการ และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีเป้าหมาย
สำ�คัญในการพัฒนาเชิงคุณภาพในพื้นที่ 4 อำ�เภอต้นแบบด้านบริหารจัดการข้อมูลและการจัดทำ�แผนงานที่
มีคุณภาพด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัดในการสร้างเครือข่าย
กับภาคีเครือข่ายภายนอกเช่น ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาครัฐต่างๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริงตัง้ แต่รว่ มคิด ร่วมทำ� ร่วมวางแผน ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์เพือ่ ปรับกรอบแนวคิด จนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ อยากร่วมพัฒนา และจังหวัดสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น ในการขยายพื้นที่อำ�เภอ
เป้าหมาย และเพิ่มภาคีอื่นๆ เพื่อให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดที่เข้มแข็งในการประสานงาน และสนับสนุน
การดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน จัดเวทีให้เครือข่ายระดับอำ�เภอในพื้นที่ 18 อำ�เภอ
เป้าหมายหลักโดยให้ 14 อำ�เภอเรียนรูไ้ ด้แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบเพือ่ เกิดความคิด
รวบยอด นำ�องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด จัดเวทีชี้แจงนโยบาย แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินงาน ถ่ายทอดตัว
ชี้วัดการดำ�เนินงานอำ�เภอเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2555 ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มต่างๆใน
สคร.กับภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด และ 88 อำ�เภอในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบด้าน“ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” และ 14 อำ�เภอเรียนรู้ เรือ่ งการจัดการเชิง
ระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาและขยายพื้นที่อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ครอบคลุม
รวมทั้งพัฒนาแกนนำ�หลักของ สคร.5 ด้านการจัดการเชิงระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดและเป็นเวทีบูรณาการ
งานเพือ่ ให้เกิดเครือข่ายระดับเขตทีม่ เี ป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับ สามารถบริหารจัดการและขับเคลือ่ นงานเฝ้าระวัง

59

ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน โดยการใช้
เกณฑ์การพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน และใช้การจัดการเชิงระบบ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ส่งผลโดยตรงต่อกลุม่ เป้าหมายระดับจังหวัด (สสจ. รพศ. รพท.) เครือข่ายระดับอำ�เภอ (สสอ. รพช. อปท.) และ
ระดับเขต(บุคลากร สคร.5 นม.) มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการจัดการเชิงระบบในการพัฒนาตาม
คุณลักษณะอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำ�ให้ทุก
อำ�เภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรคทีเ่ ข้มแข็งและยัง่ ยืนเพือ่ ให้ทกุ จังหวัดทีม่ รี ะบบและกลไกการ
บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน” อำ�เภอในเขต14 ให้เป็นอำ�เภอป้องกัน
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำ�หนด ให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน สามารถจัดการ และลดปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัดและอำ�เภอ สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพือ่ ให้เกิดเครือข่าย 4 อำ�เภอต้นแบบ อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนด้านบริหารจัดการ
ข้อมูลและการจัดทำ�แผนงานที่มีคุณภาพ “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น”
2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายระดับจังหวัดในการประสานงาน และเกิดการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ
3. เพื่อให้ 18 อำ�เภอเป้าหมายเกิดการจัดการเชิงระบบในการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยั่งยืน
4. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด และ 88 อำ�เภอในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่14
ได้รบั ทราบแนวทางการดำ�เนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเชิงระบบเพือ่ ปรับกรอบแนวคิดในการ
ดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯ
5. เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายระดับเขต ในการประสานงาน และเกิดการสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งฯ

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.1.1 : จำ�นวนจังหวัดทีม่ รี ะบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” (ร้อยละ 50)

60

ตัวชี้วัดที่1.1.2 : ร้อยละของอำ�เภอที่เป็น “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะที่
กำ�หนด (ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. มีเครือข่ายระดับเขต (เป้าหมาย จำ�นวน 1 เครือข่าย)
2. มีเครือข่ายระดับจังหวัดสนับสนุนอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนตามองค์ประกอบทีก่ �ำ หนด
(เป้าหมาย จำ�นวน 4 หน่วยงาน)
3. ร้อยละของเครือข่ายระดับอำ�เภอมีการดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(เป้าหมาย ร้อยละ 60)
4. มี ส รุ ป การประเมิ น โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น ในพื้ น ที่
สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555 (เป้าหมาย จำ�นวน 1 เรื่อง)
5. มีหน่วยงานที่เกิดการจัดการเชิงระบบในการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง (เป้าหมาย
จำ�นวน 18 หน่วยงาน)
6. มีต้นแบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” อย่างน้อย
ร้อยละ 50

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณทีไ่ ด้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5) การอภิปราย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปี 2555 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ได้รับงบประมาณตามโครงการหลักทั้งหมด 1,754,900 บาท
ในผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.5 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ยจำ�แนกตามตามผลผลิต
พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม 4 ไตรมาส 1,702,714.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.03 โดยผลกระทบจาก
ปัญหานํ้าท่วมทำ�ให้การดำ�เนินล่าช้า และถูกตัดลดงบประมาณเพื่อช่วยนํ้าท่วมทำ�ให้บางกิจกรรมถูกตัด
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อ
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
1. มีเครือข่ายระดับเขต
1 เครือข่าย
1 เครือข่าย
2. มีเครือข่ายระดับจังหวัดสนับสนุนอำ�เภอควบคุมโรคเข้ม 4 หน่วยงาน
4 หน่วยงาน
แข็งฯ ตามองค์ประกอบที่กำ�หนด
3. ร้อยละของเครือข่ายระดับอำ�เภอมีการดำ�เนินงานพัฒนา ร้อยละ 60
ร้อยละ 95.45
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
4. มี ส รุ ป การประเมิ น โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอำ � เภอ
1 เรื่อง
1 เรื่อง
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเขต 14
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5. มีหน่วยงานที่เกิดการจัดการเชิงระบบในการดำ�เนินงาน 18 หน่วยงาน
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
6. มี ต้ น แบบอำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง แบบยั่ ง ยื น
ร้อยละ 50
ด้าน“ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น”

18 หน่วยงาน
ร้อยละ 50

(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของ
รัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัดระดับ สคร.
ชือ่ ตัวชีว้ ดั ระดับกลุม่ พัฒนา เป้า
ผลงานรอบ
ภาคีเครือข่าย
หมาย
12 เดือน
ตัวชีว้ ดั ที่ จำ�นวนจังหวัดทีม่ รี ะบบและกลไก ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการ 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน
1.1.1 : การบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การ สนับสนุนให้จังหวัดที่มีระบบ
พั ฒ นา “อำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม และกลไกการบริหารจัดการให้
แข็งแบบยั่งยืน” ร้อยละ 50
เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ร้อย
ละ 50
ตัวชีว้ ดั ที่ ร้อยละของอำ�เภอที่เป็น “อำ�เภอ ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการ 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน
1.1.2 : ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” สนั บ สนุ น ให้ อำ � เภอที่ เ ป็ น
ต า ม คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ กำ � ห น ด “อำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง
แบบยั่งยืน” ตามคุณลักษณะ
ร้อยละ 60
ที่กำ�หนด ร้อยละ 60
กระบวนการสำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั /เป้าหมายทีด่ �ำ เนินการได้ทที่ �ำ ให้ผลการดำ�เนิน
งานบรรลุเป้าหมายคือ
ในปี 2555 กลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย ได้เห็นความสำ�คัญในข้อค้นพบจากการดำ�เนินงานในปีทผี่ า่ นมา
ในอันที่จะทำ�ให้สามารถตอบสนองผลผลิตและบรรลุ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อให้องค์กรทุกระดับ
สามารถบริหารจัดการและขับเคลือ่ นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ทำ�ให้ทุกอำ�เภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรค
ที่เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์ให้ทุกจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา
อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนและ มากกว่าร้อยละ 60 ของอำ�เภอในเขต 14 ให้เป็นอำ�เภอป้องกันควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำ�หนด ให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน สามารถจัดการ และลดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จึง
ได้มีเป้าหมายสำ�คัญในการพัฒนาและจัดทำ�แผนงาน โครงการสำ�คัญปี 2555 ดังนี้
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1. พัฒนาแกนนำ�หลัก 4 อำ�เภอต้นแบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง
แผนงานเข้มข้น” 2 ครั้ง นิเทศติดตามและสนับสนุนการพัฒนาร่วมกับจังหวัด 2 ครั้งและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสรุปบทเรียนเพื่อให้เกิดเวทีในการบูรณาการงานและพัฒนาต่อยอด โดยการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายระดับเขต จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล
2. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างจังหวัด และภาคีเครือข่ายภายนอกหน่วยงานสาธารณสุข
และนิเทศติดตามผลการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเป็นแกนนำ�หลักระดับจังหวัดในการเป็นพีเ่ ลีย้ งขยายพืน้ ทีด่ ำ�เนินการต่อในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดเวทีประสานนโยบาย การดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2555 ประสาน
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มต่างๆในสคร.กับภาคีเครือข่ายระดับเขต จังหวัด และ 88 อำ�เภอในเขต
14 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” และ
14 อำ�เภอเรียนรู้ เรื่องการจัดการเชิงระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดในการพัฒนาและขยายพื้นที่อำ�เภอควบคุม
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกแห่งในเขต 14
4. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้ 14 อำ�เภอเรียนรู้ มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบ
ด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” และนิเทศติดตาม (Coaching) การดำ�เนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในปีต่อไป
5. จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำ�หลักของ สคร.5 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการจัดการเชิง
ระบบเพื่อปรับกรอบแนวคิดและเป็นเวทีบูรณาการงานทำ�ให้เกิดเครือข่ายระดับเขตที่มีเป้าหมายเดียวกันใน
การสนับสนุนการดำ�เนินงานโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
6. ประเมินผลการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและประเมินความพึงพอใจของ
เครือข่ายต่อการพัฒนาและสนับสนุนของ สคร.5 และจัดทำ�รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานฯ
7. พัฒนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอำ�เภอดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนและจัดทำ�รูปเล่มเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อขยายพื้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับ สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดย
การใช้เกณฑ์ 5 คุณลักษณะอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนและใช้การจัดการเชิงระบบ เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด (สสจ. รพศ. รพท.) เครือข่ายระดับอำ�เภอ (สสอ.
รพช. อปท.) และระดับเขต (บุคลากรของ สคร.5) มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการจัดการเชิงระบบ
ในการพัฒนาตามคุณลักษณะอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพและการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ลดปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ทำ�ให้ทุกอำ�เภอ ทุกจังหวัด และประเทศมีระบบควบคุมโรคที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อให้ทุกจังหวัด
ที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” อำ�เภอใน
เขต 14 ให้เป็นอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามคุณลักษณะที่กำ�หนดให้สามารถดำ�เนินการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน สามารถจัดการ และลดปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ และ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีกรอบแนวคิด

63

การพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอตามนโยบาย “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน” ปี 2555 ดังนี้

โดยมีแผนการพัฒนาและสนับสนุนดังนี้
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ผลการดำ�เนินงานตามกระบวนงานที่สำ�คัญมีดังนี้
1. จัดเวทีชี้แจงนโยบาย แนวทาง ทิศทางการดำ�เนินงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัดการดำ�เนินงานอำ�เภอ
เข้มแข็งแบบยัง่ ยืนปี 2555 ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุม่ ต่างๆในสคร. 5 กับภาคีเครือข่ายระดับ
เขต จังหวัด และ 88 อำ�เภอในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากผลสำ�เร็จของ 4 อำ�เภอต้นแบบ
ด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น” และ14 อำ�เภอเรียนรู้ เรือ่ งการจัดการเชิงระบบเพือ่ ปรับกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาและขยายพืน้ ทีอ่ �ำ เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนให้ครอบคลุมทุกแห่งในเขต 14 โดยดำ�เนินการ
5 รุ่น
2. จัดเวทีพฒ
ั นาศักยภาพแกนนำ�หลักของ สคร.5 ด้านการจัดการเชิงระบบ เพือ่ ปรับกรอบแนวคิด ใน
การสนับสนุนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน (Core Team) และเชิญเข้าร่วมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่และเข้าใจบริบทของการพัฒนาอำ�เภอตามภารกิจของกลุ่มยุทธศาสตร์ เพื่อ
บูรณาการทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้เกิดเครือข่ายระดับเขตที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุน
การดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
3. พัฒนาแกนนำ�หลัก 4 อำ�เภอต้นแบบอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงาน
เข้มข้น” โดยคัดเลือกพื้นที่โดยเขตและจังหวัดร่วมพิจารณาความพร้อมของอำ�เภอ และสอบถามความ
สมัครใจของอำ�เภอจังหวัดละ 1 อำ�เภอรวม 4 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา อำ�เภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ อำ�เภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ และอำ�เภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยได้จดั เวทีพฒ
ั นาแกน
นำ�หลัก 4 อำ�เภอต้นแบบด้าน “ข้อมูลเข้มแข็ง แผนงานเข้มข้น”
4. ประสานจังหวัด ให้เข้าไปรายงานตามคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกรมปีงบประมาณ
2555 กระทรวงสาธารณสุข ในระบบการรายงานข้อมูลของกลุม่ ภารกิจด้านข้อมูลข่าวสาร สำ�นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวชีว้ ดั ที่ 72 ร้อยละของจังหวัดทีม่ รี ะบบและกลไกการบริหาร
จัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน” (เข้าเว็บไซต์ http://healthdata.moph.go.th/
kpi/) และประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามองค์ประกอบของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”
5. ออกติดตามสนับสนุน (Coaching) การดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ระดับจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขตที่ 14 ปี 2555 รอบแรก ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2555
6. ร่วมกับจังหวัดประสานให้อำ�เภอประเมินตนเอง (Self Assessment) ในช่วงระหว่าง 1 มีนาคม
2555 เพื่อวิเคราะห์ GAP วางแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และช่วงเดือนพฤษภาคม 2555 ที่
http://www.kmddc.go.th โดย สคร.5 นครราชสีมา ได้วางแผนร่วมกับ สสจ.วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง
และสรุปรายงานผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการ คืนข้อมูลให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่าย
7. นิเทศติดตามงานผลการพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในระดับจังหวัดและในพื้นที่
4 อำ�เภอต้นแบบและ 14 อำ�เภอเรียนรู้
8. ประสานเชิงนโยบายแก่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด เพือ่ เสนอขายความคิดการสร้างเครือข่ายภายใน
จังหวัดและภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาครัฐต่างๆ
9. จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำ�เนินงานพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
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ยั่งยืน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
10. สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตามที่พื้นที่ร้องขอ
11. ร่วมเป็นคณะกรรมการอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนเขต 14 ออกประเมินจังหวัด ตามองค์
ประกอบของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน”และประเมินอำ�เภอตาม 5 คุณลักษณะ “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”
ผลการวิเคราะห์
จากการวิเคราะห์ผลดำ�เนินงานใน 1 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สำ�คัญจากปัญหาสุขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป แบบแผนการดำ�เนินชีวิตและเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น
ได้แก่เบาหวาน ความดัน สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ การแก้ปญ
ั หา
ยังแก้ปลายเหตุ กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้ความรู้ เน้นรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าทีส่ ว่ นใหญ่ไม่
เข้าใจแนวคิดการทำ�งานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหายังทำ�เป็นกิจกรรม ไม่มองเชิงระบบและขาดความ
ต่อเนื่อง ดำ�เนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชน รูปแบบทำ�งาน สาธารณสุขมัก
เน้นทำ�เองมากกว่าสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำ�ข้อมูลมาเป็นกลไกในการ
ทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้จัดการให้
เกิดการแก้ปญ
ั หาทีร่ าก อย่างรอบด้าน โดยสนับสนุนให้ภาคีและประชาชนเป็นเจ้าภาพ เน้นการหาแกนนำ�จาก
ภาคีสำ�คัญที่มีใจ แล้วพัฒนาแนวคิด ปรับทัศนะ ตั้งเป้าหมายร่วม และกำ�หนดบทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของแต่ละส่วนพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลให้มคี ณ
ุ ภาพรอบด้านมีการวิเคราะห์ทเี่ ชือ่ มโยงเพือ่ นำ�ไปสูก่ าร
ดึงการมีส่วนร่วมของภาคี และจัดทำ�แผนที่มีคุณภาพ รอบด้าน แก้ที่รากของปัญหา
ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำ�เภอยังไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยง จัดการข้อมูล สร้างเครือข่าย Coaching
แบบเสริมพลัง และเป็นวิทยากรกระบวนการในการปรับกรอบแนวคิดในการทำ�งาน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาคีในระดับอำ�เภอ ตำ�บล หมูบ่ า้ นได้และภาคีเครือข่ายระดับอำ�เภอ ตำ�บล ยังไม่สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลทีร่ อบด้าน ขาดทักษะการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในการสือ่ สารข้อมูลให้โดนใจ เพือ่ ดึงการมีสว่ น
ร่วมของภาคีทเี่ กีย่ วข้องลุกมาเป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพเพือ่ นำ�สูก่ ารกำ�หนดปัญหา จัดทำ�แก้ปญ
ั หาทีร่ าก และ
ร่วมระดมทุนที่ดีได้ และพบว่าในแต่ละพื้นที่มีผลการพัฒนางานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ที่มีความโดดเด่น
แตกต่างกัน มีบทเรียนมากมาย มีเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแตกต่างกัน มีกระบวนการทำ�งาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ประสบความสำ�เร็จ ล้มเหลวที่ต่างกัน การมีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน
จะทำ�ให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้ แนวคิด วิธีการและ ตกผลึกนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสามารถพัฒนาต่อ
ยอด ขยายพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ จะทำ�ให้เกิดทีม
พี่เลี้ยงระดับจังหวัด อำ�เภอที่เข้มแข็ง ที่สามารถจัดการข้อมูล สร้างเครือข่ายปรับกระบวนทัศน์ในการทำ�งาน
และ Coaching แบบเสริมพลัง สามารถเป็นพี่เลี้ยง สร้างความเข้มแข็งให้แก่อำ�เภอ ตำ�บลได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
การฝึกทักษะการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน เทคนิคการนำ�เสนอข้อมูลและ
การนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลที่โดนใจ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องลุกมา
เป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพเพื่อนำ�สู่การกำ�หนดปัญหา จัดทำ�แผนแก้ที่รากและร่วมระดมทุนเป็นสิ่งสำ�คัญที่
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ต้องได้รับการพัฒนา
ทิศทางการขับเคลือ่ นงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนในก้าวย่างต่อไป กระบวนการทำ�งานทุก
ระดับ ควรเน้นการพัฒนาปรับเปลีย่ นกระบวนการคิด สร้างพลังให้มแี รงจูงใจในการทำ�งานพัฒนากลไกอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับตำ�บลต้องเน้นงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคมากกว่ารักษา ในบทบาทภาคี
ระดับอำ�เภอ ต้องพร้อมเป็นพีเ่ ลีย้ งในเชิงระบบ วิชาการให้กบั ตำ�บลและร่วมพัฒนาทีมภาคีต�ำ บลให้เกิดกลไก
ด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน เพราะ“อำ�เภอจะเข้มแข็ง ตำ�บลต้องเข้มแข็ง” และ สคร. / สสจ. ควรมีการ
บูรณาการระหว่างกลุ่มยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี
มีระบบการทำ�งานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นที่งานพัฒนาต้องการความต่อเนื่อง ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่อง
อย่างน้อย 5 ปี เพื่อขยายความครอบคลุม และเน้นการทำ�งานคุณภาพมากกว่าเน้นการประกวดแข่งขันซึ่งจะ
มีความยั่งยืนมากกว่า
และจากการดำ�เนินงานตามนโยบาย“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน” นั้นพบว่า อำ�เภอจะ
เข้มแข็งต้องทำ�ทัง้ โรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อ ภัยสุขภาพ ภัยธรรมชาติ เป็น Area base problem solving เน้นการ
สร้างภาคี เริ่มจากข้อมูลที่เข้มแข็งที่เป็นปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้ง หาภาคีมาร่วม มีกระบวนการให้คนคิด
เข้าใจ และเห็นปัญหาร่วม และปัจจุบัน อำ�เภอ จังหวัด ยังไม่สามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้อำ�เภอ ตำ�บลได้ การพัฒนาทีมพี่เลี้ยง(Core-team)ที่จะเคลื่อนงาน ซึ่งต้องเป็นคนมีใจ และพร้อมพัฒนา
ซึ่งอาจมาจากหลายที่นำ�มาพัฒนาศักยภาพให้เกิดทีมจังหวัดที่เข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้อำ�เภอได้ ทีม
อำ�เภอสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ตำ�บลได้ ในการสร้างเครือข่าย มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ชงข้อมูลที่โดนใจ
ทำ�ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม รู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องของทุกคน ต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมแท้จริงในการแก้ปัญหาจึงสำ�เร็จและเกิดชุมชนเข้มแข็ง ตำ�บลเข้มแข็ง อำ�เภอเข้มแข็ง มีระบบการ
ป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน
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เป้าหมาย......ทิศทางเดินสู่ความสำ�เร็จ
1. กลุ่มยุทธศาสตร์ของ สคร.5 มีการเชื่อมโยงทำ�งานเชิงระบบมากขึ้น
2. กลุ่มยุทธศาสตร์ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการเชื่อมโยงบูรณาการอย่างเป็นระบบ
3. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ มีการปรับเปลีย่ นกรอบแนวคิดในการทำ�งานแก้ปญ
ั หาทีร่ าก มีระบบ
ข้อมูลที่รอบด้านเพื่อสนับสนุนภาคีให้ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการทำ�งานในระดับอำ�เภอ ที่สนับสนุนพื้นที่ในการทำ�งานแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
มีการใช้งบประมาณและทุน ในพื้นที่ที่มาจากทุกภาคส่วน เช่น อปท. กองทุนสุขภาพฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
Finding..สำ�คัญจากเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและบทบาทการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน
 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 การแก้ปัญหายังแก้ที่ปลายเหตุ เน้นการรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านป้องกัน
ยังไม่รอบด้านส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้
 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิดการทำ�งานส่งเสริมสุขภาพ ทำ�ให้ขาดการมองเชิงระบบ
 การดำ�เนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าปัญหาสุขภาวะของประชาชน
 รูปแบบการทำ�งาน สาธารณสุขมักเน้นทำ�เองมากกว่าการสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ
การแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำ�ข้อมูลมาเป็นกลไกในการทำ�งานให้
มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่พื้นที่ต้องการ
1. พัฒนาทักษะแกนนำ�อำ�เภอ ตำ�บล การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ เพื่อดึงการมี
ส่วนร่วมของภาคี ค้นหาปัญหา และวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน การจัดการข้อมูล (วิเคราะห์ สังเคราะห์
นำ�เสนอ) เพื่อคืนแก่ภาคีและประชาชน ให้โดนใจ
2. พัฒนาองค์ความรูก้ ารจัดการเรื่องทีเ่ ป็นปัญหาของพืน้ ทีเ่ ช่น โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อันตรายจาก
การใช้สารเคมีในเกษตรกร การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ฯลฯ
3. ต้องการให้จังหวัด สคร. เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาช่วยชี้แจง เชื่อมโยงนโยบายให้ผู้บริหารรับ
ทราบ
4. ต้องการให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ แชร์ประสบการณ์รว่ มกัน ตกผลึกและประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนา
ต่อยอด
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ทิศทางที่เราน่าจะเดินไปด้วยกัน.
1. ในระดับ สคร. / สสจ. ควรมีการบูรณาการ กลุม่ ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายร่วมทีส่ ขุ ภาวะของประชาชน
มีระบบการทำ�งานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นที่
2. กระบวนการทำ�งานทุกระดับ เน้นการพัฒนาปรับเปลีย่ นกระบวนการคิด สร้างพลังให้มแี รงจูงใจใน
การทำ�งานพัฒนากลไกอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งมากกว่าเน้นการประกวดแข่งขัน จะมีความยั่งยืนมากกว่า
3. “อำ�เภอจะเข้มแข็ง ตำ�บลต้องเข้มแข็ง” ทีมอำ�เภอต้องพร้อมเป็นพีเ่ ลีย้ ง ในเชิงระบบวิชาการให้กบั
ตำ�บล
4. เนือ้ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ส่วนใหญ่อยูร่ ะดับตำ�บล ในบทบาทภาคีอ�ำ เภอต้องร่วมพัฒนา
ทีมภาคีตำ�บลในด้านการจัดการกลไกด้านสุขภาพ
5. งานพัฒนาต้องการความต่อเนื่อง ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และเน้นการทำ�งาน
คุณภาพ เพื่อรอขยายความครอบคลุม

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
6.1 เป็นนโยบายที่ดี มีการประสานนโยบาย สร้างกระแสในภาพรวมทุกระดับ ส่งผลให้ผู้บริหารและ
ภาคีเครือข่าย เห็นความสำ�คัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอยากให้นโยบายมีความต่อเนื่อง 3-5 ปี
6.2 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต14 ให้ความสำ�คัญ จัดตั้ง Node และร่วมสนับสนุนงบ
ประมาณและมีการประชุมติดตามงานทุก 3 เดือน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรควางแผนปรับปรุงกระบวนงาน
สู่ความสำ�เร็จร่วมกัน
6.3 ผูบ้ ริหารระดับจังหวัดให้ความสำ�คัญ กำ�หนดเป็นตัวชีว้ ดั หลัก ถ่ายทอดสูบ่ คุ คลและมีการติดตาม
อย่างใกล้ชดิ และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทีมพีเ่ ลีย้ งของจังหวัดโดยเลือกคนมีใจและพร้อมจะพัฒนา
มา เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคีในระดับอำ�เภอ ตำ�บล หมูบ่ า้ น โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมและ
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ (Ottawa Charter)
6.4 มีผรู้ บั ผิดชอบงานทีช่ ดั เจนทุกระดับทีม่ คี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายและมีระบบพีเ่ ลีย้ งให้ค�ำ แนะนำ�
ปรึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
6.5 บุคลากรกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายมีความตั้งใจ ทุ่มเท ทำ�งานเป็นทีม มีการประชุมเตรียมความ
พร้อมทั้งก่อน ระหว่าง หลังการดำ�เนินการ มีการสรุปบทเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงกระบวนให้เหมาะสม
สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคีเครือข่าย
6.6 มีการสรุปถอดบทเรียนและรายงานผลคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายทุกครั้ง

7. ปัญหา อุปสรรค
7.1 บทบาทแกนนำ�อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน คือการผลักดันให้เกิดการจัดการข้อมูล
และเกิดแนวร่วมในพื้นที่ (Change agent) Core-team ควรทำ�ความเข้าใจความคาดหวังของพื้นที่ในการ
เข้าร่วมพัฒนาตามโครงการนี้ (มีสรุปผลการประชุม) และบทบาท Core-team คือผู้ชี้แนะ เสริมพลัง และจัด
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กระบวนการให้เกิดการเรียนรูข้ องพืน้ ที่ และนำ�บทเรียนทีไ่ ด้เชือ่ มกับการทำ�งานตามภารกิจกลุม่ งานควรได้รบั
การพัฒนาศักยภาพเพือ่ ทำ�ตามบทบาทได้ และ Core-team ทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งควรศึกษาและทำ�ความเข้าใจหลักการ
/หลักคิดการจัดการปัญหาในประเด็นที่อำ�เภอเลือก
7.2 สถานการณ์ปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ได้แก่ เบาหวาน
ความดัน สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื การตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ การแก้ปญ
ั หายังแก้ปลายเหตุ
กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นให้ความรู้ เน้นรักษามากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิด
การทำ�งานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การแก้ปัญหายังทำ�เป็นกิจกรรม ไม่มองเชิงระบบ และขาดความต่อเนื่อง
ดำ�เนินงานเพื่อตอบตัวชี้วัดมากกว่าแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชน รูปแบบทำ�งาน สาธารณสุขมักเน้นทำ�
เองมากกว่าสร้างภาคีให้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ ข้อมูลมีมากแต่ขาดการนำ�ข้อมูลมาเป็นกลไกในการทำ�งาน
ให้มีประสิทธิภาพ

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนขาดของ สคร. ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน
1. ต้องการรับสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทีมประเมินรับรองอำ�เภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน ให้มี
มาตรฐานเดียวกันเพื่อ ให้การประเมินรับรองฯมีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป
2. ต้องการพัฒนาศักยภาพทีมในการอบรมระยะสั้น
		
■ หลักสูตรLearning to Listen, Learning to Teach, Learning to Design
		
■ การพัฒนาศักยภาพทีมด้านการสร้างเสริมพลังเครือข่าย (Empower)
		
■ การ Coaching และประเมินผลแบบเสริมพลัง
ส่วนขาดของพื้นที่ ที่ต้องการพัฒนา/สนับสนุน
1. เครือข่ายระดับอำ�เภอ ตำ�บลรูต้ อ้ งการให้จงั หวัด และสคร. เป็นพีเ่ ลีย้ งและเป็นทีป่ รึกษาช่วยชีแ้ จง
เชื่อมโยงนโยบายให้ผู้บริหารรับทราบ
2. ต้องการให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกผลึกและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดและต้องการให้มี
การจัดศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับพื้นที่ดำ�เนินการประสบความสำ�เร็จบ้าง
3. ภาคีเครือข่ายต้องการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ทักษะการเป็นพีเ่ ลีย้ งระดับจังหวัด
อำ�เภอ ทักษะการจัดการข้อมูล การสร้างเครือข่าย ทักษะการปรับกระบวนทัศน์ในการทำ�งาน และ ทักษะการ
Coaching แบบเสริมพลัง
4. ภาคีเครือข่ายต้องการฝึกทักษะการนำ�เสนอข้อมูล การนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การสื่อสารข้อมูล
ทีโ่ ดนใจ เพือ่ ดึงการมีสว่ นร่วมของภาคีทเี่ กีย่ วข้องลุกมาเป็นเจ้าของปัญหาสุขภาพเพือ่ นำ�สูก่ ารกำ�หนดปัญหา
การจัดทำ�แผนและร่วมระดมทุนที่ดีต่อไป
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคีและประชาชนต้องมีการฝึกปฏิบตั ิ และ
นำ�ไปใช้จริงอย่างสมํ่าเสมอจึงจะเกิดทักษะ
9.2 แต่ละพื้นที่มีการพัฒนางานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน มีบทเรียน
มากมาย มีเทคนิคการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งแตกต่างกัน มีกระบวนการทำ�งานป้องกันควบคุมโรคที่
ประสบความสำ�เร็จ ล้มเหลวที่ต่างกัน การมีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ แนวคิด วิธกี ารและ ตกผลึกนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสามารถพัฒนาต่อยอด ขยายพืน้ ที่
ได้เหมาะสมและยั่งยืน
9.3 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ให้เกิดทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด อำ�เภอ ที่สามารถ
จัดการข้อมูล สร้างเครือข่ายปรับกระบวนทัศน์ในการทำ�งาน และ Coaching แบบเสริมพลัง จะสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่อำ�เภอ ตำ�บลได้อย่างยั่งยืน
9.4 การฝึกทักษะการมีสว่ นร่วมวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ อบด้านเทคนิคการนำ�เสนอข้อมูลและการนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ทักษะการสื่อสารข้อมูลที่โดนใจ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องลุกมาเป็นเจ้าของ
ปัญหาสุขภาพเพื่อนำ�สู่การกำ�หนดปัญหา จัดทำ�แผนแก้ที่รากและร่วมระดมทุนเป็นสิ่งสำ�คัญ
9.5 เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ควรเปลีย่ นบทบาทจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาเป็นผูจ้ ดั การให้เกิดการแก้ปญ
ั หาทีร่ าก
อย่างรอบด้าน โดยสนับสนุนให้ภาคีและประชาชนเป็นเจ้าภาพ เน้นการหาแกนนำ�จากภาคีสำ�คัญที่มีใจ แล้ว
พัฒนาแนวคิด ปรับทัศนะ ตั้งเป้าหมายร่วม และกำ�หนดบทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ รอบด้าน มีการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงเพื่อนำ�ไปสู่การดึงการมีส่วนร่วม
ของภาคี และจัดทำ�แผนที่มีคุณภาพ รอบด้าน แก้ที่รากของปัญหา
9.6 ควรมีการตรวจประเมินติดตามความก้าวหน้า แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารทำ�งานทุกปีอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง อยากให้มีการจัดในส่วนของนครชัยบุรินทร์บ่อยๆ เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการทำ�งานของแต่ละพื้นที่
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ส�ำ หรับน้องใหม่ มองเห็น อปท. เป็นหน่วยงานสำ�คัญในการดำ�เนินงานด้านสุขภาพ
บ้าง อย่าคิดว่าเค้ามีความรู้น้อย น่าจะเชิญนายก อปท.ทุกแห่งและผู้บริหารระดับอำ�เภอ ตำ�บล เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น
9.7 ควรมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ควรเพิ่มเครือข่ายให้มากขึ้น เช่น
นักเรียน เกษตรกร ปศุสตั ว์ ตัวแทนปกครอง ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งยัง่ ยืนตามหลักสูตร
นี้ ปีละ 2 ครั้ง และสรุป/ถอดบทเรียนด้วย ควรมีการพัฒนาให้ทีมอำ�เภอเป็นวิทยากรมืออาชีพให้ได้
9.8 การประเมินรับรองอำ�เภอควบคุมโรคแบบยั่งยืน ยังไม่มีความชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาที่ให้
เครือข่ายพัฒนายังไม่เพียงพอ ประกอบกับทีมประเมินรับรองยังไม่ได้รบั การพัฒนาให้มมี าตรฐานเดียวกัน ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อเรื่องคุณภาพการพัฒนาและคุณภาพการประเมินที่ได้มาตรฐานได้ เห็นควรให้เวลาเครือข่าย
ได้พัฒนาให้มากกว่านี้ก่อน จึงประเมินรับรอง
9.9 อยากให้มกี ารจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสรุปบทเรียนการดำ�เนินงานอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ร่วมกันระหว่าง สคร. ทั้ง12 เขตเพื่อพัฒนาต่อยอด
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การขับเคลื่อนต่อไป( What next )
1. กระบวนการทำ�งานทุกระดับ ควรเน้นการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด สร้างพลังให้มีแรง
จูงใจในการทำ�งานพัฒนากลไกอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ระดับตำ�บลต้องเน้นงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
ควบคุมโรคมากกว่ารักษา ในบทบาทภาคีระดับอำ�เภอ ต้องพร้อมเป็นพี่เลี้ยงในเชิงระบบ วิชาการให้กับตำ�บล
และร่วมพัฒนาทีมภาคีตำ�บลให้เกิดกลไกด้านสุขภาพในการขับเคลื่อนงาน เพราะ“อำ�เภอจะเข้มแข็ง ตำ�บล
ต้องเข้มแข็ง” และ สคร. / สสจ. ควรมีการบูรณาการระหว่างกลุม่ ยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายร่วมกัน เพือ่ ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้และมีสุขภาวะที่ดี มีระบบการทำ�งานที่สนับสนุน/ส่งเสริมพื้นที่งานพัฒนาต้องการความ
ต่อเนื่อง ขอให้เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี เพื่อขยายความครอบคลุม และเน้นการทำ�งานคุณภาพ
มากกว่าเน้นการประกวดแข่งขันซึ่งจะมีความยั่งยืนมากกว่า
2. นโยบาย“อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ”นั้น อำ�เภอจะเข้มแข็งต้องทำ�ทั้งโรคติดต่อ โรค
ไม่ติดต่อ ภัยสุขภาพ ภัยธรรมชาติ เป็น Area base problem solving เน้นการสร้างภาคี เริ่มจากข้อมูลที่
เข้มแข็งที่เป็นปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้ง หาภาคีมาร่วม มีกระบวนการให้คนคิด เข้าใจ และเห็นปัญหาร่วม
และปัจจุบันอำ�เภอ จังหวัด ยังไม่สามารถเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้มแข็งให้อำ�เภอ ตำ�บลได้ การ
พัฒนาทีมพีเ่ ลีย้ ง( Core-team )ทีจ่ ะเคลือ่ นงาน ซึง่ ต้องเป็นคนมีใจ และพร้อมพัฒนา ซึง่ อาจมาจากหลายทีน่ �ำ
มาพัฒนาศักยภาพให้เกิดทีมจังหวัดที่เข้มแข็ง สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้อำ�เภอได้ ทีมอำ�เภอสามารถเป็นพี่เลี้ยง
ให้ตำ�บลได้ ในการสร้างเครือข่าย มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ชงข้อมูลที่โดนใจ ทำ�ให้เครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่วม รู้สึกเป็นเจ้าของและเห็นว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องของทุกคน
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โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามข้อกำ�หนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555
1. บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
ตามที่ กรมควบคุมโรค มีนโยบายการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กช่วงอายุ
2-5 ปี ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งตามเกณฑ์ข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคภายในปี 2556 กลุ่ม
พัฒนาวิชาการ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นและเห็น
ความส�ำคัญของการเฝ้าระวังโรค การป้องกันควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย และลดการป่วยของเด็ก จึงได้
จัดท�ำ“โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555” ต่อเนือ่ งขึน้ เป็นปีที่ 2 ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการพัฒนาและสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดฯ และสอดรับกับนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กระหว่างปี 2554-2556
การด�ำเนินการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด มีความเข้าใจข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรคและสามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้ตดิ ตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค และเพือ่ พัฒนา
ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็ก
สถานที่ด�ำเนินโครงการฯ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – วันที่ 30
กันยายน 2555 งบประมาณที่ใช้ จ�ำนวน 448,000 บาท ผลการด�ำเนินโครงการฯ ของโครงการอยู่ในระดับดี
ดังนี้
1.) ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด 4 จังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 มีความ
เข้าใจข้อก�ำหนดฯ สามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.) ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด 4 จังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบภายในเครือข่ายจังหวัดได้
3.) เกิดความร่วมมือของเครือข่ายในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ให้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ
4.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับค�ำแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานให้เป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล

73

5.) ครูพี่เลี้ยงเด็กหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและเข้าใจข้อก�ำหนดฯ สามารถน�ำไป
ด�ำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ข้อเสนอแนะต่อการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ คือ ในปี 2556 กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป
ควรเชิญนักวิชาการผูร้ บั ผิดชอบงานระดับเขต ระดับจังหวัดทบทวนเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนดใหม่ให้มคี ณ
ุ ภาพของการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในปี 2557 (ช่วงของการ Re-accredit ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคในปี 2554)

2. หลักการและเหตุผล
ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท�ำงานนอกบ้าน ผู้ปกครองจึงมักน�ำบุตรหลานไป
ฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเข้าโรงเรียนอนุบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกพัฒนาการด้าน
ต่างๆก่อนเข้าโรงเรียน ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการไม่มีผู้ดูแลเด็ก ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล จึงเป็นสถานทีท่ เี่ ด็กอยูร่ วมกันเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ เด็กเจ็บป่วยเชือ้ โรคสามารถแพร่ตดิ ต่อสูก่ นั ได้งา่ ย
เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต�่ำ ส่งผลให้เด็กป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคหวัด อุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก หัด
และอีสุกอีใส รวมทั้งโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ ท�ำให้เกิดการระบาดได้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ้า
ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีอาจท�ำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้การดูแลเด็กป่วยอาจท�ำให้ผู้ปกครอง
ต้องหยุดงานเพือ่ ดูแลเด็ก ขาดรายได้และยังสูญเสียค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล ดังนัน้ การป้องกันควบคุม
โรคทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลดการเจ็บป่วยของเด็กและผลกระทบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ได้ ในปี 2546 กรมอนามัยได้จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยเน้นในเรื่องการ
เลี้ยงดูให้เด็กมีความสมบูรณ์ทางกาย จิต สังคม และสติปัญญา สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาการอย่างเหมาะสม ส�ำหรับกรมควบคุมโรค ได้เห็นความส�ำคัญของเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กจึงด�ำเนินการสานต่อเชื่อมโยงในเรื่องการเฝ้าระวังโรค การป้องกันควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย และ
ลดการป่วยของเด็ก จากการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรค
มือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ซึง่ เป็นโครงการน�ำร่อง
ในปี 2552 - 2553 ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้
มีการอบรมให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก�ำหนดแนวทาง/มาตรการใน
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ผลการด�ำเนินการฯ พบว่า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ที่ปฏิบัติได้ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคฯ 6 ข้อใน 9 ข้อ ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดในปี 2552 จ�ำนวน
11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด (15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 โรงเรียนอนุบาล) ซึ่งแนวโน้มอัตราป่วยโรคหวัดลดลงจาก 24.8 ครั้งต่อ 100 คน เหลือ 6.4 ครั้งต่อ 100 คน
ส�ำหรับอัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีม่ มี าตรการป้องกันควบคุมโรคพบเพียง 0.25 ครัง้ ต่อ
100 คน ซึง่ เป็นการป่วยทีพ่ บจากการตรวจคัดกรองของครูพเี่ ลีย้ งเด็กและแนะน�ำให้หยุดเรียนและให้ผปู้ กครอง
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พาไปพบแพทย์ ท�ำให้ไม่มกี ารระบาดในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ส่วนโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลที่มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอัตราป่วยเท่ากับ 1.0 ครั้งต่อ 100
คน จากจุดนีเ้ อง กรมควบคุมโรคจึงได้พฒ
ั นาแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ ฯ ในเด็ก เป็น
ข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เป็นเกณฑ์การประเมินต่อยอดการพัฒนาจากกรมอนามัย คือ ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ (ซึ่งเน้นการประเมินโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์เด็กเล็ก) 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�ำความสะอาด และการท�ำลายเชื้ออย่างถูกต้อง
มาตรการที่ 5 ครูผู้ดูแลเด็กทุกคน ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 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�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นและเห็นความส�ำคัญของการเฝ้าระวังโรค การป้องกันควบคุมโรคไม่ให้โรคแพร่กระจาย
และลดการป่วยของเด็ก จึงได้จดั ท�ำ“โครงการพัฒนาการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555” ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
และสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดฯ และสอดรับกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กระหว่างปี 2554-2556

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามข้อก�ำหนดศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค ปีงบประมาณ 2555 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
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2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อให้ทีมผู้ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด มีความเข้าใจข้อก�ำหนดศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรคและสามารถประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
2.2 เพื่อสนับสนุนเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
2.3 เพือ่ พัฒนาความรูเ้ รือ่ งการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของผูป้ กครองและครู
พี่เลี้ยงเด็ก

4. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการ
ร้อยละ 70)

4.1 ร้อยละของจ�ำนวนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2555 (เป้าหมาย

4.2 ร้อยละของจ�ำนวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ในปี 2555
(เป้าหมาย ร้อยละ 50)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด�ำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณทีไ่ ด้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย จ�ำแนกตามผลผลิต (PART ง-5) งบประมาณ
ที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด ………527,400………….…บาท จ�ำแนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่……2…………….. ผลการใช้จ่าย…519,565….บาท คิดเป็นร้อยละ 98.51
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
1.) จังหวัดในพืน้ ทีเ่ ขตสาธารณสุขที่ 14 มีทมี ผูป้ ระเมิน จำ�นวน 4 จังหวัด
จำ�นวน 4 จังหวัด
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด
2.) จังหวัดในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 ได้รับการ จำ�นวน 4 จังหวัด
จำ�นวน 4 จังหวัด
ติดตามและสนับสนุนการดำ�เนินงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์ข้อกำ�หนด
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
3.) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และ
1ครั้ง
2 ครั้ง
ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ผลผลิต
4.) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
ดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.) แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในมือเท้า
ปากศูนย์พัฒนาเด็ก

เป้าหมาย
1ครั้ง

ผลงานรอบ 12 เดือน
2 ครั้ง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (PART จ-1และรายงานการด�ำเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายส�ำคัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
1.) ร้อยละของจำ�นวนศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบเข้าร่วม ร้อยละ 60
ร้อยละ 99.0
โครงการฯ ในปี 2555
2.) ร้อยละของจำ�นวนศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50
ร้อยละ 55.3
การประเมินฯ ในปี 2555
3.) ร้อยละของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็กมีความรู้ในเรื่องการ ร้อยละ 80
ร้อยละ 89.47
ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก
4.) ร้อยละของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงเด็กมีพฤติกรรมในการ ร้อยละ 80
ร้อยละ 81
ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก
5.) แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในมือเท้าปากศูนย์
1 เรื่อง
1 เรื่อง
พัฒนาเด็ก
กระบวนการที่ส�ำคัญและผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ด�ำเนินการได้/ผลการวิเคราะห์
กระบวนการที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย คือ
1. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งภายในเขตสาธารณสุขที่ 14 เป็นหน่วยงานขับเคลือ่ นทีส่ �ำคัญ
น�ำนโยบายจากกรมควบคุมโรคสู่การปฏิบัติถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประสานฯ และสนับสนุนทรัพยากรด�ำเนินงานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ร่วมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
ต่างเล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการด�ำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทีพ่ บบ่อยในเด็กตามข้อก�ำหนด
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ
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6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความส�ำเร็จ
6.1 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานสังกัดสนับสนุนนโยบายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ความส�ำคัญ สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุน
ทรัพยากรต่อการด�ำเนินงานฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการด�ำเนินงาน
7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง ผู้บริหารยังไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการ
7.2 ครูหรือผู้ดูแลเด็กคาดหวังว่านโยบายนี้จะส่งผลให้ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
แก้ไขอาคาร/สถานที่หรือมีการสร้างใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งบลงทุน)

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.1 กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป สร้างและสนับสนุนวัสดุสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ สื่อ
การเรียนการสอนของเด็กใหม่ๆ และสอดคล้องกับสถานการณ์การเกิดโรคในปัจจุบัน
8.2 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา สนับสนุนโครงการฯ ให้มีการด�ำเนินการต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3
8.3 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ทีเ่ ขตสาธารณสุขที่ 14 สนับสนุนโครงการฯ ให้มกี ารด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเน้นการสร้างทีมประเมินฯ เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานในเชิงคุณภาพต่อไป
8.4 ส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 14 สนับสนุนโครงการฯ ให้มีการด�ำเนินการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นความส�ำคัญ สมัครใจเข้าร่วมโครง
การฯ และสนับสนุนทรัพยากรต่อการด�ำเนินงานฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ความส�ำคัญ สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุน
ทรัพยากรต่อการด�ำเนินงานฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆ ด้าน
8.6 ครูและผูด้ แู ลเด็กร่วมกับผูป้ กครอง ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคอย่างเหมาะสม
ต่อเนื่องและมีการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับพื้นที่

9. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากนโยบายนี้ส่งผลต่อการตระหนักและตื่นตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในปี 2556 กรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป ควรเชิญนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานระดับเขต
ระดับจังหวัดทบทวนเกณฑ์ข้อก�ำหนดใหม่ให้มีคุณภาพของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้
ในปี 2557 (ช่วงของการ Re-accredit ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
ในปี 2554)
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รูปภาพกิจกรรม
1. ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาทีมผูป้ ระเมินการด�ำเนินงานตามเกณฑ์
ข้อก�ำหนดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขตที่ 14
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2. ภาพกิจกรรมการสนับสนุน/ติดตามการด�ำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ปี 2555
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3. ภาพกิจกรรมประกวดศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคดีเด่นเขตสาธารณสุขที่ 14 ปี 2555
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4. ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ อบรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวังควบคุม
โรคมือเท้าปาก
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5. ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด�ำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคมือเท้าปาก
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โครงการเร่งรัดการดำ�เนินงาน อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ในการกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โรคพิษสุนัขบ้ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศไทย ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตทุกปี และยัง
พบเชื้อในหัวสัตว์ที่ส่งตรวจ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
ได้กำ�หนดเป้าหมายให้ทุกประเทศกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ดังนั้นกรมปศุสัตว์
กรมควบคุมโรคและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้รว่ มกันจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การกำ�จัดโรคพิษสุนขั บ้า
ให้หมดไปภายในปี 2563 และ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงไปยังทุกหน่วยที่รับผิดชอบแล้วในปี 2554 และใน ปีงบประมาณ 2555 จึงได้จัด
ทำ�โครงการเร่งรัดการดำ�เนินงาน อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งในการกำ�จัดโรคพิษสุนขั บ้า โดยมีกจิ กรรมสำ�คัญ 3
กิจกรรม คือ 1.) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการเพือ่ พัฒนาการจัดกระบวนการพืน้ ทีป่ ลอดโรคพิษสุนขั บ้า
2.) สนับสนุนวิชาการ และ 3.)ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้อำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งมีหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และเครือข่ายเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับ
การสนับสนุนและสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่
ระดับ C B A โดยมีงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น 98,300 บาท
ผลการดำ�เนินโครงการพบว่า ดำ�เนินการให้พื้นที่เป้าหมาย ตามโครงการ ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น
98,269.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ไม่มรี ายงานการเกิดโรคพิษสุนขั บ้าในคนและสัตว์ในพืน้ ทีเ่ กิดโรคระดับ
C และ อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มีกิจกรรมการกำ�หนดให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคระดับ B และ A ร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะต่อการดำ�เนินโครงการ คือ จากการประเมินผลจากความก้าวหน้าการดำ�เนินงานสร้างพืน้ ที่
ปลอดโรค อำ�เภอแต่ละอำ�เภออาจยังไม่มีกิจกรรมให้การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกกิจกรรม แต่
ทุกอำ�เภอได้ด�ำ เนินการบางกิจกรรมในการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดโรคแล้ว ทัง้ 22 อำ�เภอเป้าหมาย ซึง่ เป็นการดำ�เนิน
งานในระดับเขตฯที่ค่อนข้างจะดี แต่พบปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งในระดับจังหวัดยังไม่ถ่ายทอด และประสาน
การดำ�เนินงานลงในระดับ อบต. และแต่ละหน่วย (สาธารณสุข ปศุสตั ว์ ท้องถิน่ ) ยังขาดชัดเจนในบทบาทของ
ตนเองในการดำ�เนินงาน ดังนั้น สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคระดับเขตทั้งสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ ท้องถิ่น
จึงต้องประสานงานและหาแนวทางผลักดันให้หน่วยงานหลักระดับจังหวัด จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ให้กับ อบต. ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่งต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ การกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป
ภายในปี 2563
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2. หลักการและเหตุผล
โรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของมนุษยชาติทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนขั บ้าไม่ตาํ่ กว่า 55,000 รายงาน ในประเทศไทยโรคพิษสุนขั บ้านับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้มี
ผูเ้ สียชีวติ ทุกปี กรมปศุสตั ว์ กรมควบคุมโรค และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้รว่ มกันดำ�เนินการควบคุม
โรค ซึ่งนับว่าประสบความสำ�เร็จได้ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจากจำ�นวนผู้เสียชีวิตลดลงเหลือ 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
แต่ยงั พบเชือ้ ในหัวสัตว์ทสี่ ง่ ตรวจ อีกทัง้ การป้องกันโรคในสุนขั ซึง่ เป็นสัตว์น�ำ โรค ไม่ครอบคลุม ร้อยละ 80 ของ
จำ�นวนสุนขั ทัง้ หมด องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ก�ำ หนดเป้า
หมายให้ทกุ ประเทศกำ�จัดโรคพิษสุนขั บ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 และในปีงบประมาณ 2554 สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ได้ดำ�เนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน
ปี 2563 ให้แก่หน่วยงานในระดับจังหวัดและอำ�เภอ ตำ�บลในพื้นที่ที่มีการพบโรคในสัตว์อยู่
ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้จัดทำ�โครงการเร่งรัดการดำ�เนินงาน อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งในการ
กำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ จังหวัด
อำ�เภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี 2563

3. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นในอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
4.1 ไม่มีรายงานการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ในพื้นที่เกิดโรคระดับ C ร้อยละ 80
4.2 อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มีกจิ กรรมการกำ�หนดให้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดโรคระดับ B และ A ร้อยละ 90

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
งบประมาณที่ได้รับ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต
โครงการเร่ ง รั ด การดำ � เนิ น งาน อำ � เภอควบคุ ม โรคเข้ ม แข็ ง ในการกำ � จั ด โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในพื้ น ที่
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 ผลการดำ�เนินงาน
1. ติดตามสนับสนุนวิชาการ
18 แห่ง
22 แห่ง
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด
กระบวนการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2 ครั้ง

2 ครั้ง

3. ติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัข
บ้า

18 แห่ง

22 แห่ง

ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐ
ต่อสาธารณะ) ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
1. ไม่มรี ายงานการเกิดโรคพิษสุนขั บ้าในคนและสัตว์ในพืน้ ทีเ่ กิด ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
โรคระดับ C
2. อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็ง มีกิจกรรมการกำ�หนดให้เป็นพื้นที่
ปลอด โรคระดับ B และ A

ร้อยละ 90

ร้อยละ 100

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงานปฏิบัติการควบคุมโรค และเห็นความสำ�คัญใน
โครงการเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า
ผลการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการทั้ง 2 ตัว บรรลุเป้าหมายทั้งหมด ร้อยละ 100 ( จากการประเมินความ
ก้าวหน้าการดำ�เนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรค อำ�เภอแต่ละอำ�เภออาจยังไม่มีกิจกรรมให้การสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าครบทุกกิจกรรม แต่ทุกอำ�เภอได้ดำ�เนินการบางกิจกรรมในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคแล้ว ทั้ง 22
อำ�เภอเป้าหมาย )

6. ปัจจัย / เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงานปฏิบัติการควบคุมโรค และเห็นความสำ�คัญใน
โครงการเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงาน
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7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
7.1 ระดับจังหวัด การประสานงานระหว่าง ปศุสัตว์ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เรื่องการดำ�เนินงานเร่งรัดกำ�จัดโรคพิษสุนัขบ้า ยังไม่ชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
7.2 จังหวัด ( ปศุสัตว์ และ สาธารณสุข ) ยังไม่มีการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
ให้กับ อบต. ในพื้นที่

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประสานการดำ�เนินงาน ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานควรชี้แจงแนวทางการดำ�เนินให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับ ( จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล ) ให้ทราบถึงแนวทางการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานที่จะ
ต้องดำ�เนินงานร่วมกันด้วย เพื่อสะดวกต่อการประสานงานของผู้ปฏิบัติงานต่อไป

9. ข้อเสนอแนะ
ปีงบประมาณ 2556 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ต้องประสานปศุสตั ว์เขต ในการหาแนวทางผลัก
ดันให้หน่วยงานหลักระดับจังหวัด จัดการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ในกับ อบต. ในพื้นที่ให้ครบทุกแห่ง
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โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ของ สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2555
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัดนครราชสีมา จัดทำ�ขึน้
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ที่
มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสากลเป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือได้ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีไ่ ด้จริง ประกอบ
ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการและการผลักดันผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ภายใต้
องค์ประกอบของมาตรฐานสำ�หรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ที่จะส่งผลให้
ตอบตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรคจำ�นวน 4 ตัวชี้วัด กิจกรรมทั้งหมดดำ�เนินการตามแผนการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานของวารสาร โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นกองบรรณาธิการอย่างหลากหลาย และเข้าสู่ระบบการเผย
แพร่ทาง web page ของกระทรวงสาธารณสุข และเข้าสู่ระบบวารสารอิเลคทรอนิกส์
ผลการดำ�เนินโครงการ คือ มีโครงร่างวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
2 เรื่อง มีผลงานวิจัยได้รับคัดเลือกให้นำ�เสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ จำ�นวน 4 เรื่อง มีผลงานวิจัย
ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐาน จำ�นวน 5 เรื่อง และได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน ดังนี้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย จำ�นวน 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 องค์ความรู้ จำ�นวน 2 เรื่อง ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 4
คูม่ อื แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค จำ�นวน 2 เรือ่ ง และ หลักสูตร จำ�นวน 6 หลักสูตร นอกจากนัน้
มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน จำ�นวน 30 หน่วยงาน ผลการสำ�รวจความพึงพอใจ
พบว่าเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมเทคนิคการซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีกำ�จัดแมลง สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ร้อยละ 84.21
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของโครงการคือมีการประสานงานที่ดีและการติดตามการดำ�เนินงานอย่างต่อ
เนื่อง ส่วนปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ความล่าช้าและไม่ชัดเจนในรายละเอียดของตัวชี้วัด และการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มต่างๆ มีน้อยและไม่ต่อเนื่อง อาจจะเนื่องมาจากภาระงานของแต่ละกลุ่มมีมาก
ข้อเสนอแนะ ควรมีนโยบาย one group one product ให้ทุกกลุ่มในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลิต
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ และมีระบบสร้างแรงจูงใจแก่ผผู้ ลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีต่อไป

2. หลักการและเหตุผล
กรมควบคุมโรคมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ เพื่อการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีการ
ศึกษา วิจัย พัฒนา รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
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และภัยคุกคามสุขภาพผ่านเครือข่ายนำ�ไปเผยแพร่สู่ประชาชน 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 ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติทไี่ ด้มาตรฐานสากลและเป็นทีย่ อมรับ ซึง่ เป็นการดำ�เนินงาน
ที่ครอบคลุมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การนำ�ผลิตลงสู่เครือข่ายและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1. นโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมายและมาตรการ
2. ผลงานวิจัย ผลการสำ�รวจ ผลการประเมิน
3. องค์ความรู้ รายงานการสังเคราะห์องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการประชุมวิชาการและ/หรืออืน่ ๆ นวัตกรรม
(รูปแบบ)
4. มาตรฐาน แนวทาง คู่มือ และหลักสูตร
5. ข่าวกรอง
6. ข้อมูลอ้างอิง ฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งในแต่ละชนิดของผลิตภัณฑ์ได้มีการกำ�หนดองค์
ประกอบที่จะนำ�ไปสู่ความเป็นมาตรฐานไว้อย่างชัดเจน
ข้อมูลการสำ�รวจผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2552-2554) พบว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานที่กำ�หนดมีแนวโน้ม
ลดลง กล่าวคือสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละ 85.71 และร้อยละ
80 ตามลำ�ดับ ในปีงบประมาณ 2554 กลุ่มพัฒนาวิชาการได้สำ�รวจความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาที่ได้มีการนำ�ส่งสู่เครือข่าย พบว่าเครือข่ายมีความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 81.06 ผลิตภัณฑ์ที่ดำ�เนินการแล้วเสร็จมีการนำ�ไปกำ�หนด
เป็นนโยบาย/แผนงาน/ มาตรฐาน/มาตรการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นสัดส่วน
ที่น้อย เพียงร้อยละ 60 ประกอบกับจากการประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและการใช้
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 และข้อสรุปของคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ
ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นของการประเมินผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา พบว่าผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่สามารถผลักดันให้นำ�
ไปกำ�หนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/ มาตรฐาน/มาตรการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มีสัดส่วนที่น้อย ไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ สืบเนื่องมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
สากล การมีส่วนร่วมในการผลิตของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการมีน้อย กระบวนการผลักดันก็ยังไม่ปรากฏ
กิจกรรมทีช่ ดั เจน ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับและสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่
จึงปรากฏเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2555 ขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ทั่วถึง ภายใต้ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้จริง
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อให้ได้ระบบงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.2 เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ( งานวิจยั คูม่ อื แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค
และหลักสูตร ) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.3 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ได้จริง

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
1. มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำ�เนินการตามมาตรฐานสากล (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
2. มีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของ สคร. 5 ที่ นำ�ไปกำ�หนดเป็นนโยบาย / ยุทธศาสตร์ / 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 จำ�นวน 1 ระบบ)
2. มีผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน ( เป้าหมาย จำ�นวน 12 เรื่อง)
3. มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน (เป้าหมาย จำ�นวน 30 หน่วยงาน)
จำ�นวน 8 เรื่อง

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด …2,690,500 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่……1……. ผลการใช้จ่าย… 2,690,500 .บาท คิดเป็นร้อยละ… 100
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การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ได้ร้อยละ 100.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด (ร้อยละ72)
ตามคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ มีผลการใช้จ่ายเงิน จำ�นวน 5 กิจกรรม
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
ระบบงานวิจัยที่มี
■
โครงร่างวิจยั ทีผ่ า่ นการพิจารณาจาก ■ โครงร่ า งวิ จั ย ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
คุณภาพและได้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 2
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการ
มาตรฐาน
เรื่อง
วิจัย 2 เรื่อง
■
ผลงานวิจยั ได้รบั คัดเลือกให้นำ�เสนอ ■ ผลงานวิ จั ย ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ นำ �
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 3
เสนอในการประชุมวิชาการระดับ
เรื่อง
ชาติ 4 เรื่อง
■
ผลงานวิ จั ย ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น ■ ผลงานวิ จั ย ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารที่ได้มาตรฐาน 5 เรื่อง
วารสารที่ได้มาตรฐาน 5 เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ■ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ไ ด้
(งานวิจยั คูม่ อื แนวทาง
มาตรฐาน ( เป้าหมาย จำ�นวน 12 มาตรฐาน ดังนี้
องค์ความรู้ การดำ�เนิน
เรื่อง
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 2 งานวิจัย
งานป้องกันควบคุมโรค
จำ�นวน 2 เรื่อง
และหลักสูตร) มีคณ
ุ ภาพ
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 3 องค์ความรู้
และได้มาตรฐาน
จำ�นวน 2 เรื่อง
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ 4 คู่มือ แนวทาง
การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค
จำ � นวน 2 เรื่ อ ง และ หลั ก สู ต ร
จำ�นวน 6 หลักสูตร
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
เข้าถึงกลุม่ ผูใ้ ช้ประโยชน์
ซึ่งจะสามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้
จริง

■

ผลการประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
วิชาการ ที่ได้ตามมาตรฐานสากล
จำ�นวน 3 ประเด็น คือ การนำ�ไปใช้
ประโยชน์ เข้าถึงเครือข่ายและความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์

■

■

มีหน่วยงานที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทาง
วิ ช าการ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน จำ � นวน
30 หน่วยงาน
ผลการสำ�รวจความพึงพอใจ พบ
ว่ า เครื อ ข่ า ยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
หลั ก สู ต รอบรมเทคนิ ค การซ่ อ ม
เครื่ อ งพ่ น สารเคมี กำ � จั ด แมลง
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา ร้อยละ 84.21
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(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
2.1.1 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ดำ�เนินการตามมาตรฐานสากล
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
2.1.2 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ทางวิชาการของกรมที่นำ�ไปกำ�หนด ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
เป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/มาตรฐาน/มาตรการ/ เพือ่ การ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ
2.2.3 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของกรมทีเ่ ข้าถึงเครือข่ายและองค์กร ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.4 สั ด ส่ ว นของเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามพึ ง พอใจใน ร้อยละ 80
ร้อยละ 84.21
ผลิตภัณฑ์ของกรม
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. ในการจัดทำ�แผนงาน/โครงการ ใช้ข้อมูลจากการ SWOT งานพัฒนาวิชาการของปีที่ผ่านมา และ
วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคประกอบการจัดทำ� 
2. กำ�หนดวิธีการดำ�เนินงานในแผนงาน/โครงการที่เป็นไปตามองค์ประกอบของมาตรฐานสำ�หรับ
ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
3. ให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการจนถึงการนำ�ผลิตภัณฑ์ไปใช้ ได้แก่ การสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขต
4. มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของ สคร. 5
4.2 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำ�เนินงานของกลุ่มพัฒนาวิชาการ
4.3 กิจกรรมพัฒนาโครงร่างวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานวิจัย
4.5 พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ
4.6 ให้คำ�ปรึกษาด้านวิชาการในการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.7 จัดทำ�ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะ เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารกำ�หนดนโยบายหรือต่อยอดเพือ่ พัฒนางานวิชาการ
4.8 สนับสนุนการนำ�เสนอผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับต่างๆ
4.9 พัฒนายกระดับวารสารให้ได้มาตรฐาน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ เช่น คู่มือ / รูปแบบ/มาตรฐาน แนวทางเทคโนโลยี/ องค์ความรู้
และหลักสูตร ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
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ผลการวิเคราะห์
จากภารกิจของยุทธศาสตร์ที่ 2 ในส่วนของแผนงาน/โครงการของ สคร.5 มุง่ เน้นในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
ด้านการผลิต มีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักวิชาการใน สคร.5 ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ ในจำ�นวน 6 กลุม่ ทีส่ อดคล้องกับงานประจำ� โดยกลุม่ พัฒนาวิชาการได้จดั เวทีตา่ งๆ เพือ่ พัฒนาสมรรถนะ
แก่บคุ ลากร แต่ผลผลิตทีไ่ ด้มาจากเครือข่ายภายในน้อยมาก ส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรในกลุม่ พัฒนาวิชาการ
(ร้อยละ 90)
ด้านการพัฒนา โดยการนำ�ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่รวบรวมมาจากปี 2551-2554 ส่งสำ�นักจัดการ
ความรูเ้ พือ่ พิจารณา พบว่าผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถผลักดันเพือ่ นำ�ไปใช้ก�ำ หนดเป็นนโยบาย/แผนงาน/มาตรฐาน/
มาตรการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มาจากกลุ่มงานต่างๆ แต่กลุ่มงานที่ผลิตไม่ได้
กำ�หนดหรือวางแผนการผลักดันหรือดำ�เนินงานต่อ จึงเป็นภารกิจหลักของกลุม่ พัฒนาวิชาการทีจ่ ะต้องดำ�เนิน
การโดยการขอความร่วมมือกับกลุ่มงานนั้นๆ เพื่อสามารถตอบตัวชี้วัดที่รับผิดชอบได้

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
6.1 ผู้บริหารให้ความสำ�คัญ สนับสนุนการดำ�เนินงานและงบประมาณ
6.2 มีการดำ�เนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกัน
6.3 มีการติดตามการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
ความร่วมมือจากเครือข่ายภายในมีนอ้ ยและไม่ตอ่ เนือ่ ง เนือ่ งจากมีการบูรณาการแผนการทำ�งานน้อย

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การกำ�หนดนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 หน่วยงานควรมีนโยบายให้ทกุ กลุม่ มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการจากงานประจำ�ทีด่ �ำ เนินการ
9.2 ควรสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจสำ�หรับผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้
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อบรมหลักสูตรการจัดการงานวัณโรคสำ�หรับบุคลากรในงานวัณโรค

ทดลองหลักสูตรการจัดการข้อมูลเบาหวาน ประชุมกลุ่มพัฒนาวิชาการเขต 5 6 7
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ชือ่ โครงการ : โครงการจัดทำ�ข้อมูลการประเมินผลตามมาตรฐาน
การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคและข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
ให้ได้มาตรฐานสากล ปี 2555
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เพือ่ จัดทำ�ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค และส่วนที่ 2 เพื่อจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง ซึ่งผลการดำ�เนินงานส่วน
ที่ 1 นั้นประกอบด้วยกลไกการจัดประชุมชี้แจงบุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ละโรค จากนั้นมีการลงติดตามประเมินผลโดยบุคลากรผู้มีประสบการณ์เฉพาะโรค 5  
โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคเรื้อน วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การประเมินความเสี่ยงจาก
การทำ�งานของบุคลากรในโรงพยาบาล ผลการประเมินเชิงปริมาณได้มีการประเมินหน่วยงานเป้าหมายครบ
ร้อยละ 100  เชิงคุณภาพผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานเครือข่ายทีส่ มุ่ ประเมินส่วนใหญ่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของ กรมควบคุมโรค ทั้ง 5 โรค  ส่วนที่ 2 การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 5 เรื่อง ได้แก่การ
ศึกษาความไวของยุงลายบ้านโดยวิธี susceptibility test, การศึกษาชนิดซีโรทัยป์โรคไข้เลือดออกในยุงลาย,
การศึกษาชีวนิสัย ชนิด และความหนาแน่นของยุงก้นปล่องในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย, การจัดทำ�ข้อมูล
อ้างอิงค่าดัชนีทางกีฏวิทยา และการจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานเครือ่ งพ่นเคมี เป็นการดำ�เนินงานทัง้ การเก็บ
รวบรวมตัวอย่างในพืน้ ที่ และนำ�มาทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารด้านโรคทีต่ ดิ ต่อนำ�โดยแมลง รวมทัง้ การส่งตรวจ
ทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดำ�เนินการได้ครบถ้วนทัง้   5 เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนผลการใช้จา่ ย
งบประมาณจริง ได้ร้อยละ 93.00 เนื่องจากจากมีการขอปรับลดงบประมาณบางกิจกรรมมีการบูรณาการกับ
งานอื่นๆ และมีส่วนที่เหลือจากค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ปัญหาของการดำ�เนินงานโครงการนี้เนื่องจากมีการจัดทำ�
โครงการเชิงผลผลิตตามยุทธศาสตร์ทำ�ให้โครงการมีขนาดใหญ่มีกิจกรรมมาก การดำ�เนินงานของบุคลากรที่
รับผิดชอบบางกิจกรรมไม่สามารถดำ�เนินงานตามแผนได้ในบางกิจกรรม เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน หรืองาน
อื่น ๆ เข้ามาแทรกระหว่างปี
ข้อเสนอแนะของโครงการ คือ
1. กิจกรรมการประเมินมาตรฐานโรค ควรมีการประเมินทุกๆ 2 ปี  เพือ่ ให้หน่วยงานเครือข่ายได้น�ำ ผล
การประเมินไปแก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินซํ้าอีก 2 ปีถัดมาเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่าหน่วยงานมี
การปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
2. ควรยกระดับการประเมินมาตรฐานโรคจากประเมินเพื่อกระตุ้นหน่วยงาน เป็นการประเมินเพื่อ
“รับรองหน่วยงาน” ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนนโยบาย “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”  
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3. ควรขยายการจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยาเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุม
มากขึน้ ได้แก่ ข้อมูลการทดสอบความไวของยุงลายต่อสารเคมี การเฝ้าระวังเชือ้ ไวรัสเดงกีใ่ นยุงลาย การสำ�รวจ
พาหะยุงก้นปล่องในงานมาลาเรียในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วและพืน้ ทีส่ วนยางทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศวิทยาใน
เขตสาธารณสุขที่ 14
4. หน่วยงานควรจัดระบบ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลผลิตของโครงการให้หน่วยงานใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม

2. หลักการและเหตุผล
จากที่ กรมควบคุมโรค ได้มีการทบทวนและกำ�หนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับนานาชาติที่
สังคมเชือ่ ถือและไว้วางใจเพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี
2563 โดยเน้นให้หน่วยงานเครือข่ายสามารถดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคได้ดว้ ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน เป้าหมายสูงสุดคือการลดโรคและประชาชนมีสขุ ภาพดี ซึง่ กรมควบคุมโรค ได้จดั ทำ�มาตรฐาน
การดำ�เนินงานโรคต่างๆเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน นอกจากนั้นได้มีนโยบายที่จะพัฒนาห้องปฏิบัติการที่
หน่วยงานเครือข่ายระดับพืน้ ทีไ่ ม่สามารถดำ�เนินการได้ซงึ่ เป็นด้านวิชาการเฉพาะได้แก่ ห้องปฏิบตั กิ ารกีฏวิทยา
โรคติดต่อนำ�โดยแมลง เพือ่ ตอบสนองต่อการแก้ปญ
ั หาในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้นำ�นโยบายดังกล่าวมาดำ�เนินการในพื้นที่เพื่อพัฒนาหน่วยงานต่างๆให้สามารถ
ป้องกันควบคุมโรคได้ตามมาตรฐาน โดยจะมีการพัฒนาติดตามประเมินผล นำ�ผลที่ค้นพบจากการประเมิน
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ ที่สามารถนำ�ไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2555 มีเป้าหมายที่จะพัฒนาและติดตามประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานประกอบไปด้วย
5 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก วัณโรค โรคเรื้อน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   และมาตรฐานความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรคที่เป็นนโยบายและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั และมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ถา้ การป้องกันควบคุมโรคไม่มมี าตรฐานและ
ไม่มีประสิทธิภาพ  
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่
สาธารณสุขที่ 14 ได้ด�ำ เนินงานประเมินความเสีย่ งจากการทำ�งานของบุคลากรในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ของสำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำ�เนินงานประเมินความเสี่ยงฯ  ของ
โรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังขาดการตรวจประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์   รวมทั้งยังไม่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและแบบฟอร์มในการตรวจประเมิน
ความเสีย่ งในการทำ�งาน  และพบว่าโรงพยาบาลทีม่ กี ารยกระดับหรือผ่านเกณฑ์ในระดับสูง จะมีผลการดำ�เนิน
งานที่ดี และเกิดนวัตกรรมในการทำ�งานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยในการทำ�งานของ
บุคลากร  ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานประเมินความเสี่ยงของบุคลากร และตรวจประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานการดำ�เนินงานเพื่อให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งจะทำ�ให้โรงพยาบาลมีการ
ดูแลสุขภาพของบุคลากร ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง และมีสุขภาพที่ดีต่อไป
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กรมควบคุมโรคในฐานะเป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการ  เพือ่ การควบคุมโรค  และภัยสุขภาพ
ให้ประชาชนมีสุขภาพดี  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรค  จึงมีความสำ�คัญ
ที่จะนำ�ผลการประเมินมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  ให้การดำ�เนินงานของหน่วยงานเครือข่ายได้มาตรฐานต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อจัดทำ�ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค และข้อมูลอ้างอิง
ด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลงให้ได้ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อจัดทำ�ข้อมูลจากประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงาน
เครือข่ายในพื้นที่ สาธารณสุขเขต 14 ให้ได้มาตรฐานสากล
2.2 เพื่อจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลงให้ได้ตามมาตรฐานสากล

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ได้ผลิตภัณฑ์วิชาการ จำ�นวน 2  ชุด คือ
4.1 ได้ข้อมูลรายงานผลการประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน
สากล 5 โรค   ได้แก่  โรคไข้เลือดออก  โรคเรื้อน  วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของ บุคลากรในโรงพยาบาล  จ�ำ นวน 1 เล่ม ได้ขอ้ มูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 5  เรือ่ ง จำ�นวน  
1 เล่ม

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณทีไ่ ด้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จา่ ย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5) งบประมาณทีไ่ ด้
รับตามโครงการหลักทั้งหมด 1,440,800  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) จำ�แนกตามผลผลิต
ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 ผลการใช้จ่ายก่อนขอปรับลดบางกิจกรรม 1,295,334 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.66 แต่
เนื่องจากมีบางกิจกรรมที่ได้ขออนุมัติการปรับลดงบประมาณลงช่วงไตรมาส 4 จำ�นวน 43,132 บาท ดังนั้น
งบประมาณที่ดำ�เนินการจริงในโครงการนี้เท่ากับ 1,397,668 บาท เมื่อเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริง ได้เท่ากับ
ร้อยละ 93.00
กิจกรรมหลัก 1 ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค  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 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุม
โรคงบประมาณ  263,240  บาท  ใช้จริง  260,690  บาท
กิจกรรมหลัก 3  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือด
ออกของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 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 จำ�นวน 5  เรื่อง ได้แก่
1) การศึกษาความไวของยุงลายบ้านโดยวิธี susceptibility test พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
งบประมาณ 124,000 บาท ใช้จริง 116,770 บาท
2) การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงชนิดซีโรทัยป์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555
งบประมาณ 222,500 บาท ใช้จริง 218,340 บาท
3) การศึกษาชีวนิสยั ชนิด และความหนาแน่นของยุงก้นปล่องในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อโรคมาลาเรีย พืน้ ที่
สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555  งบประมาณ 46,200 บาท ใช้จริง 46,178 บาท
4) การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงค่าดัชนีทางกีฏวิทยา ปี 2555 งบประมาณ 129,200 บาท ใช้จริง
129,200 บาท
5) การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานเครือ่ งพ่นเคมี ปี 2555 งบประมาณ 152,900.00 บาท ใช้จริง
144,938.50 บาท
4.2 การจัดทำ�ข้อมูลความพึงพอใจอ้างอิงมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี  ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 5 การเผยแพร่ผลงาน  งบประมาณ  114,000  บาท ใช้จริง 114,000 บาท จำ�แนกเป็น  
3 กิจกรรมย่อย คือ
5.1 จัดทำ�แผ่นพับแนะนำ�ศูนย์อา้ งอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง เป้าหมาย 2,000 แผ่น ใช้งบประมาณ
10,000 บาท
5.2 จัดทำ�เล่มสรุปรายงานการประเมินผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรค 5 โรค เป้าหมาย 1,000  
เล่ม ใช้งบประมาณ 52,000 บาท
5.3 จัดทำ�เล่มสรุปรายงานการข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา 5 เรือ่ ง เป้าหมาย 1,000  เล่ม ใช้งบประมาณ
52,000 บาท
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ หลังขออนุมตั ปิ รับลดบางกิจกรรมแล้ว เบิกจ่ายได้รอ้ ยละ 93.00 ซึง่ กิจกรรม
ที่ขอปรับลดได้แก่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือดออก
ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง 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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นำ�งบประมาณไปดำ�เนินงานในส่วนทีจ่ �ำ เป็นมากกว่า ตามนโยบายของกรมแต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณภาพการ
ดำ�เนินงานของกิจกรรมเดิม และงบประมาณในส่วนทีเ่ หลือในกิจกรรมอืน่ ๆ เนือ่ งบางกิจกรรมมีการบูรณาการ
กับกิจกรรมอื่นๆ และนโยบายการประหยัดพลังงาน บางครั้งรถยนต์ที่ออกดำ�เนินงานเป็นรถยนต์ชนิดใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ก็จะช่วยลดค่านํ้ามันเชื้อเพลิงลงทำ�ให้มีงบประมาณเหลือบางส่วน  แต่อย่างไรก็ตามผลการดำ�เนิน
งานภาพรวมทั้งโครงการสามารถดำ�เนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย ผลงานรอบ
12 เดือน
1. สรุปรายงานประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคให้ได้ 1 เล่ม
1 เล่ม
มาตรฐานสากลจำ�นวน 5 โรค ได้แก่โรคไข้เลือดออก  โรคเรื้อน  วัณโรค  โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรใน
โรงพยาบาล  
2. สรุปรายงานข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง  จำ�นวน   5  เรื่อง   
1 เล่ม
1 เล่ม
(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของ
รัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
1.จำ�นวนข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกัน ร้อยละ 80
ร้อยละ 100 (5 โรค)
ควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานสากล
(4 โรค)
2.จำ�นวนข้อมูลอ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลงทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากลจำ�นวน 5 เรื่อง    

ร้อยละ 80
(4 เรื่อง)

ร้อยละ 100 (5 เรื่อง)

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. จัดทำ�โครงการให้มคี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน และมีเป้าหมายผลผลิตของโครงการ
ชัดเจน
2. มีการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงสิ่งที่จะดำ�เนินการเกี่ยวข้องกันใน
ส่วนต่างๆ
3. มีการวางแผนกิจกรรมทัง้ ด้านบุคคล เวลา และงบประมาณ และมีหวั หน้าโครงการติดตามกำ�กับ
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ผลการวิเคราะห์
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาและประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค เป้า
หมายเป็นบุคลากรของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 87 คน เป็นเวลา 2 วัน เพื่อชี้แจงเรื่องการดำ�เนิน
งานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร้อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรค 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก  โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  โรคเรื้อน  วัณโรค  และประเมินความเสี่ยงจากการทำ�งานของบุคลากรในโรงพยาบาล
สรุปผลการดำ�เนินงาน รายโรคดังนี้
		
2.1 โรคไข้เลือดออก เป้าหมายการประเมิน 19   อำ�เภอ คือ จังหวัดนครราชสีมา 6 อำ�เภอ
(ด่านขุนทด  โนนไทย  โนนสูง  โชคชัย  ปักธงชัย สูงเนิน) บุรีรัมย์ 5 อำ�เภอ (แคนดง นางรอง  ละหานทราย  
ประโคนชัย  ปะคำ�) ชัยภูมิ 4 อำ�เภอ (เมือง  แก้งคร้อ  บ้านแท่น  บำ�เหน็จณรงค์) และสุรินทร์ 4 อำ�เภอ (เมือง  
สังขะ  พนมดงรัก และรัตนบุรี) ติดตามประเมินได้ครบร้อยละ 100 ผลการดำ�เนินงานของทั้ง 19 อำ�เภอผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ร้อยละ  100
		
2.2 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป้าหมายการประเมินคือโรงพยาบาลระดับจังหวัด 4 แห่งได้แก่
คลินิกบ้านเพื่อน จังหวัดนครราชสีมา คลินิกเพื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ คลินิกต้นรัก จังหวัดชัยภูมิ และคลินิกเพื่อ
เพื่อน จังหวัดสุรินทร์  ผลการประเมินจะแบ่งการประเมินเป็นด้านๆ ไปดังนี้
รายการ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์
ชัยภูมิ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1.ด้านการบริหารจัดการ
100
77
100
100
2.ด้านการดำ�เนินงาน 1
81
62
78
81
3.ด้านการดำ�เนินงาน 2
80
90
100
90
4.ด้านการติดตามประเมินผล
100
100
66
100
ทัง้ นีใ้ นแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 60 ขึน้ ไปจึงจะถือว่าผ่าน ดังนัน้ จากผลการประเมินข้างต้นใน
ภาพรวมถือว่าผ่านทุกจังหวัด
		
2.3 โรคเรือ้ น  ดำ�เนินการพัฒนามาตรฐานสถานบริการโรคเรือ้ น จำ�นวน 4 แห่ง  ได้แก่ ศูนย์สาธิต
บริการคลินิกโรคเรื้อน  สคร.5 นครราชสีมา  คลินิกโรคเรื้อน รพศ.บุรีรัมย์  รพศ.สุรินทร์ รพท.ชัยภูมิ และทำ�การ
ประเมินมาตรฐาน คลินิกโรคเรื้อน รพศ.บุรีรัมย์  รพศ.สุรินทร์ รพท.ชัยภูมิ โดยสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่
5 นครราชสีมา   ผลการประเมินพบว่า  ผ่านมาตรฐานระดับ A  ทั้ง 4 แห่ง  
		
2.4 วัณโรค  ได้สมุ่ เลือกพืน้ ทีใ่ นการประเมินมาตรฐานคลินกิ วัณโรค จังหวัดสุรนิ ทร์  จ�ำ นวน 7 แห่ง
(รพ.บุรีรัมย์  รพ.ลำ�ปลายมาศ  รพ.แคนดง  รพ.โนนสุวรรณ  รพ.หนองกี่ รพ.นางรอง) จังหวัดชัยภูมิ  จำ�นวน  6
แห่ง (รพ.ชัยภูมิ  รพ.จัตุรัส  รพ.เกษตรสมบูรณ์  รพ.เทพสถิต  รพ.ภูเขียว  รพ.แก้งคร้อ) จังหวัดสุรินทร์จำ�นวน
6 แห่ง (รพ.สุรินทร์  รพ.สำ�โรงทาบ  รพ.กาบเชิง  รพ.ปราสาท  รพ.พนมดงรัก  รพ.ลำ�ดวน  จังหวัดนครราชสีมา  
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จำ�นวน  8 แห่ง(รพ.มหาราช นครราชสีมา รพ.โชคชัย  รพ.คง  รพ.ครบุรี  รพ.โนนแดง  รพ.ปักธงชัย  รพ.เสิงสาง  
รพ.หนองบุนมาก)   ดำ�เนินการแล้ว  3  จังหวัดยังคงเหลือจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากพื้นที่ติดประเมินผล
การดำ�เนินงานของ สสจ.นครราชสีมา  รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ A  จำ�นวน 12 แห่ง  ระดับ B จำ�นวน  3 แห่ง  
ระดับ C  1  แห่ง     
2.5 ประเมินความเสีย่ งจากการทำ�งานของบุคลากรในโรงพยาบาล ตามเกณฑ์การดำ�เนินงาน
ประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาล ของสำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม  เป้า
หมาย โรงพยาบาลชุมชน จำ�นวน  16 แห่ง  ดำ�เนินการได้ 16 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย  ทั้งนี้
ที่สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก การออกประเมินจะประสาน และออกร่วมกับสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด   และโรงพยาบาลเห็นความสำ�คัญในการดำ�เนินงาน เพราะการดำ�เนินงานนี้สามารถนำ�
ไปตอบในส่วนของการขอรับรอง HA และ HPH ได้ด้วย
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรคไข้เลือดออกของศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง มีเป้าหมายประชุมติดตาม  3  ครัง้ คือไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 4  กลุม่
เป้าหมายเป็นบุคลากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง ชัยภูมิ   บุรีรัมย์ สุรินทร์ และปากช่อง รวม 30
คน ผลการดำ�เนินงานสามารถจัดประชุมได้ตามเป้าหมาย (แต่การประชุมครั้งที่ 3 ได้มีการปรับเป้าหมายลง
เหลือ 20 ราย และปรับลดงบประมาณลง เพื่อให้ทันเวลาในการใช้จ่ายงบประมาณและให้คุ้มค่าที่สุด)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
4.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา 5  เรื่อง ได้แก่
4.1.1 กิจกรรมการศึกษาความไวของยุงลายบ้านโดยวิธี susceptibility test พืน้ ทีส่ าธารณสุข
เขต 14 ปี 2555 พบว่า พื้นที่ทำ�การศึกษาทั้งหมด 30 พื้นที่ ยุงลายบ้านระยะลูกนํ้าจำ�นวน 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% ในระดับตํ่า ส่วนระดับความไวต่อสาร
deltamethrin 0.05% และ cyfluthrin 0.15% พบว่า ยุงลายในแต่ละพื้นที่มีความไวต่อสารในหลายระดับ คือ
ระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง
4.1.2 การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงชนิดซีโรทัยป์โรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ปี 2555
ทำ�การสุ่มจับยุงลายบ้านตัวเต็มวัยเพศเมียในพื้นที่ 4 จังหวัด จำ�นวนทั้งสิ้น 135 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อไวรัส
เดงกี่ชนิด Den-2 และ Den-3 จำ�นวน 7 ตัวอย่าง
4.1.3 การศึกษาชีวนิสยั ชนิด และความหนาแน่นของยุงก้นปล่องในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อโรคมาลาเรีย
พื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปี 2555 พบว่า ไม่พบลูกนํ้ายุงก้นปล่องที่เป็นพาหะหลัก แต่พบลูกนํ้ายุงพาหะรอง
ชนิด  An. aconitus และลูกนํ้ายุงที่สงสัยว่าเป็นพาหะชนิด 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 การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงค่าดัชนีทางกีฏวิทยา  2555 พบว่า พื้นที่เสี่ยงเขตเทศบาลนคร/
เมือง มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลางทั้ง 4 พื้นที่ พื้นที่นำ�ร่องอำ�เภอควบคุม
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โรคเข้มแข็ง มีความเสีย่ งต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลาง จำ�นวน 30 พืน้ ที่ และความเสีย่ งฯ
ระดับตํ่า จำ�นวน 6 พื้นที่ (เขตชนบท อำ�เภอพิมาย เขตเมืองและเขตชนบท อำ�เภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เขตชนบท อำ�เภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เขตเมือง คูเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ และเขตเมือง อำ�เภอสนม จังหวัด
สุรินทร์)
4.1.5 การจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี ปี 2555 พบว่า เครื่องพ่นเคมีที่นำ�มา
ตรวจประเมินจำ�นวน  257 เครือ่ ง  เครือ่ งพ่นเคมีทผี่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน จำ�นวน 82 เครือ่ ง คิดเป็นร้อยละ 31.91
เครื่องพ่นเคมีที่ผ่านมาตรฐานแบบต้องมีการแก้ไข จำ�นวน  117 เครื่อง  คิดเป็นร้อยละ 45.53 และเครื่องพ่น
เคมีที่ไม่สามารถตรวจประเมินได้ จำ�นวน  58 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ  22.56
4.1.6 การประเมินความพึงพอใจการจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานเครือ่ งพ่นเคมี ปี 2555 พบ
ว่า มีภาคีเครือข่ายที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำ�นวน 102  แห่ง จากทั้งหมด 120 แห่ง ภาคีเครือข่าย
มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำ�เนินงานที่ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือ ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 27.5  
5. การเผยแพร่ผลงาน  3 รายการ ได้แก่
5.1 จัดทำ�แผ่นพับแนะนำ�ศูนย์อ้างอิงด้านโรคติดต่อนำ�โดยแมลง เป้าหมาย 2,000  แผ่น
5.2 จัดทำ�เล่มสรุปรายงานการประเมินผลการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรค 5 โรค เป้าหมาย
1,000  เล่ม
5.3 จัดทำ�เล่มสรุปรายงานการข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยา 5 เรื่อง เป้าหมาย 1,000  เล่ม

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
6.1 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน
6.2 มีเป้าหมายผลผลิตของโครงการชัดเจน
6.3 มีการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
6.4 มีคู่มือแนวทางการติดตามประเมินการดำ�เนินงานตามมาตรฐานโรค 5 โรคจากสำ�นักที่เกี่ยวข้อง
ในกรมควบคุมโรค
6.5 มีวิธีการและแนวทางการดำ�เนินงานจัดทำ�ข้อมูลทางกีฏวิทยา และมาตรฐานเครื่องพ่นตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก
6.6 มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่พร้อมสำ�หรับการดำ�เนินงานจัดทำ�ข้อมูลทางกีฏวิทยา และ
มาตรฐานเครื่องพ่นตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
6.7 มีหน่วยงานเครือข่ายสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
6.8 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะโรคเป็นผู้ดำ�เนินงานประเมินมาตรฐาน และมีนักกีฏวิทยา
ดำ�เนินงานเฉพาะด้าน

102

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
7.1 บางกิจกรรมมีการเลื่อนเวลาจากแผนเดิมที่ตั้งไว้เนื่องจากมีงานบางโครงการจากกรมส่งมาใน
ระหว่างปีทำ�ให้ต้องมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของงานใหม่
7.2 บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินผลบางโรคมีน้อย
7.3 การดำ�เนินงานแบบยุทธศาตร์ท�ำ ให้ตอ้ งจัดทำ�โครงการแบบรวมหลายกิจกรรม ซึง่ ทำ�ให้โครงการ
ใหญ่เกินไป ผู้กำ�กับดูแลไม่สามารถควบคุมปัจจัยแทรกแซงจากภายนอกได้ เช่น บุคลากรบางท่านต้องไปทำ�
กิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ มาก ทำ�ให้การดำ�เนินงานไม่ตรงกับแผนที่ตั้งไว้

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.1 ด้านบริหาร : ผู้บริหารควรมีการวิเคราะห์โครงการประจำ�ปีของทั้งหน่วยงาน เพื่อให้มีความ
เหมาะสม พอดีกับอัตรากำ�ลัง เวลา ที่มีอยู่ รวมทั้งนำ�ปัจจัยภายนอกเข้ามาพิจารณาด้วยว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ซึง่ ในแต่ละปีจะมีงานนโยบาย งานเร่งด่วนจากนโยบายรัฐบาล
กระทรวง และกรมเข้ามาเป็นปัจจัยแทรกแซง ส่งผลให้ต้องมีการปรับงบประมาณ ปรับเป้าหมาย ระยะเวลา
แต่ขณะเดียวกันเมื่อมีการประเมินผลโครงการกลับต้องยึดกับเกณฑ์เดิมซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นพอ
8.2 ด้านวิชาการ : ทุกสำ�นักควรสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแก่
บุคลากรในลักษณะของโครงการนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้างจุดแข็งของหน่วยงานในการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วย
งานเครือข่าย

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 กิจกรรมการประเมินมาตรฐานโรคควรมีการประเมินทุกๆ 2 ปี   เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายได้นำ�
ผลการประเมินไปแก้ไขปัญหา และการติดตามประเมินซํา้ อีก 2 ปีถดั มาเพือ่ เป็นการเปรียบเทียบว่าหน่วยงาน
มีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
9.2 ควรยกระดับการประเมินมาตรฐานโรคจากการประเมินเพื่อกระตุ้นหน่วยงาน เป็นการประเมิน
เพือ่ “รับรองหน่วยงาน” ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนนโยบาย “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน”  
9.3 ควรขยายการจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงทางกีฏวิทยาเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุม
มากขึน้ ได้แก่ ข้อมูลการทดสอบความไวของยุงลายต่อสารเคมี การเฝ้าระวังเชือ้ ไวรัสเดงกีใ่ นยุงลาย การสำ�รวจ
พาหะยุงก้นปล่องในงานมาลาเรียในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วและพืน้ ทีส่ วนยางทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศวิทยาใน
เขตสาธารณสุขที่ 14
9.4 หน่วยงานควรจัดระบบ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลผลิตของโครงการให้หน่วยงานใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม
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รูปภาพกิจกรรม
การประเมินมาตรฐานโรค
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ภาพกิจกรรมการจัดทำ�ข้อมูลอ้างอิงโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
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โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบ
ในพื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1. บทสรุปผู้บริหาร
จากการดำ�เนินงานที่ผ่านมา สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาได้ใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น การป้องกันก่อนการระบาด ระหว่างการระบาด และหลัง
การระบาดของโรค แต่ยังคงพบว่าบางพื้นที่ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ ยังพบ
ผูป้ ว่ ยเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งซํา้ ซาก ดังนัน้ จึงได้จดั ทำ�โครงการนีข้ นึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้ได้แนวทางนำ�
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก โดยใช้พื้นที่ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.1 ชัยภูมิ ดำ�เนินการที่ อำ�เภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
2. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.2 บุรีรัมย์  อำ�เภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.3 สุรินทร์ อำ�เภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
4. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง อำ�เภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการดำ�เนินงานพบว่าหลังดำ�เนินการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเห็นความสำ�คัญ มีส่วน
ร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจำ�นวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลง   และเมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้น
ก็สามารถควบคุมโรคจนไม่เกิดผู้ป่วยซํ้าซากในหมู่บ้านที่เกิดโรค
ข้อเสนอแนะของโครงการ
1. การดำ�เนินงานตามโครงการควรเลือกพื้นที่ที่ดำ�เนินการไม่ควรห่างไกลที่ตั้งสำ�นักงานฯ มากนัก
เพราะจะได้มีการติดตามได้อย่างใกล้ชิด ถ้าอยู่ห่างไกลมากจะต้องมีการพักค้างในพื้นที่เพื่อจะได้มีเวลาใน
การสุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ครอบคลุมได้มากกว่านี้
2. การสำ�รวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ ตอบข้อคำ�ถาม ก็ได้
ข้อมูลที่จากการพูดคุย ถ้าต้องการข้อมูลที่แท้จริง จะต้องไปพูดคุย สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน บุคลากร  
ผู้รับผิดชอบทุกระดับชั้น และสังเกตพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตสังคม  และวัฒนธรรม  การกระทำ�กิจกรรม
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ว่าเขาทำ�อย่างไร ทำ�ไมจึงเกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกซํ้าซากในพื้นที่ ซึ่ง
ต้องมีเวลาในการสำ�รวจข้อมูล เพื่อนำ�ข้อมูลปัญหาที่ได้ มาทำ�การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่าง
ถูกต้องตรงตามสาเหตุของปัญหา เพราะการพูดคุยสัมภาษณ์อาจจะได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ได้
3. การประสานงานจะต้องมีการประสานพูดคุยโดยตรงและมีหนังสือราชการขอความร่วมมือ กับหน่วย
งานที่เกี่ยว  ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการขอความร่วมมือในครั้งนั้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจวิธีการ เห็น
ประโยชน์ความสำ�คัญ และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิดร่วมทำ� มีบทบาทรับผิดชอบของแต่ละงาน แต่ละ
ฝ่าย มีเป้าประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  ถ้าประสานแต่หนังสือราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่เห็น
ความสำ�คัญ และไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจจะไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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4. การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจและปฏิบัติ
ตามวิธีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน จะทำ�ให้ไม่
เกิดผู้ป่วยซํ้าซากเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นอีก

2. หลักการและเหตุผล
โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายหลักที่ชัดเจน และให้
ความสำ�คัญ จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของประเทศไทย วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน
2554 มีรายงานผู้ป่วย 22,042 ราย เสียชีวิต 13 ราย อัตราป่วย 34.77 ต่อประชากรแสนคน โดยในพื้นที่
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
ต่อประชากรแสนคนตามลำ�ดับ
จากการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาได้ใช้มาตรการต่าง ๆ
ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น การป้องกันก่อนการระบาด ระหว่างการระบาด และหลังการระบาด
ของโรค แต่ยังคงพบว่าบางพื้นที่ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ ยังพบผู้ป่วยเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องซํ้าซาก ได้แก่ อำ�เภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ อำ�เภอคูแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ อำ�เภอประสาท
จังหวัดสุรนิ ทร์ อำ�เภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา พบปัญหาการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือด
ออกเมือ่ มีการระบาด เช่น การบริหารจัดการของหน่วยงาน ยังไม่มกี ารเตรียมความพร้อมก่อนการระบาด   ระบบ
รายงานยังไม่รวดเร็วทันทีทพี่ บผูป้ ว่ ย โดนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ  ยงั ขาดระบบการรายงาน
เร่งด่วนรองรับ หมู่บ้านเกิดโรค  ยังมีการพ่นสารเคมีไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม และมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่
ทำ�ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นการให้สุขศึกษากับประชาชน การสร้างความร่วมมือ
ให้มีการกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกนํ้ายุงลาย  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น บ้าน วัด
โรงเรียน อบต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการให้ความสำ�คัญของผู้บริหารทุกระดับ  ยังมีการติดตาม กำ�กับ
แนะนำ�  ไม่ต่อเนื่อง ถูกต้อง ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวจึงทำ�ให้บางพื้นที่ไม่สามารถควบคุม หรือหยุดยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ ยังคงพบผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซํ้าซาก
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา จึงจัดทำ�โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกเชิงระบบในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดซํา้ ซาก พืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 โดยใช้วธิ กี ารจัดการปัญหาเชิง
ระบบ ตามหลักการนโยบายอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของกรมควบคุมโรค กล่าวคือ มีโครงสร้าง
การจัดการ, มีระบบงานระบาดวิทยาทีด่ ,ี มีกองทุนท้องถิน่ ร่วมดำ�เนินการ, มีแผนงานโครงการควบคุมโรคทีเ่ ป็น
ปัญหาและมีผลการควบคุมโรคทีเ่ ป็นปัญหา เนือ่ งจากการแก้ปญ
ั หาโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือทุก
ภาคส่วน และมีการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
โครงการนีจ้ ะส่งผลให้หน่วยงานพัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิง และมาตรฐาน
วิชาการ  เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากล (INOVATION) ต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ให้ได้แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดซํา้ ซาก พืน้ ที่
สาธารณสุขเขต 14           
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลวิธกี ารดำ�เนินงาน ปัญหาอุปสรรค ในการป้องกันควบคุมโรคของพืน้ ทีพ่ บผูป้ ว่ ย
โรคไข้เลือดออกซํ้าซาก ในช่วงก่อนฤดูการระบาด ตามมาตรฐานของสำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง
2.2 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ตรงตามสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง
2.3 เพื่อให้พื้นที่ดำ�เนินการตามแผนงานที่วางไว้

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
4.1 จำ�นวนแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก  
จำ�นวน 1 เรื่อง
4.2 จำ�นวนสรุปบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำ�เภอทีม่ ผี ปู้ ว่ ยไข้เลือดออก
ซํ้าซาก  จำ�นวน 1 ฉบับ

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PAST ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด    292,000  บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลการใช้จ่าย  292,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  100
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 คิดเป็นร้อยละ100 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้  
(2) ผลผลิต(Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้  
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผลงานรอบ
12 เดือน
แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
1  เรื่อง
1 เรื่อง
ระบาดซํ้าซาก
สรุปบทเรียนการควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบในอำ�เภอ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
ข้อมูลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาของพืน้ ทีท่ มี่ ผี ปู้ ว่ ยซํา้ ซาก เพือ่ ใช้ในการ
4 ชุด
4 ชุด
จัดทำ�แผน
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สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนการดำ�เนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก
แผนงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาด
ซํ้าซาก พื้นที่สาธารณสุขเขต 14

1 ฉบับ

1 ฉบับ

1 แผนงาน

1 แผนงาน

(3) ผลลัพธ์(Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART -1 และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12  เดือน
จำ�นวนแนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกใน 1 เรื่อง
1 เรื่อง
พื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก  จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวนสรุปบทเรียนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงระบบ 1 ฉบับ
1 ฉบับ
ในอำ�เภอที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกซํ้าซาก  จำ�นวน 1 ฉบับ
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
กิจกรรมที่ 1 ดำ�เนินการประสานงานชี้แจงหลักการและเหตุผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
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.โนนสำ�ราญ และ ต.บึงพะไล
สำ�รวจข้อมูลการดำ�เนินงานสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก และข้อมูลทัว่ ไปในพืน้ ทีโ่ ดยการสัมภาษณ์
และสังเกต สภาพแวดล้อมทั่วไป   โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของกรมควบคุมโรคในอำ�เภอที่มีอัตรา
ป่วยซํ้าซาก จังหวัดละ 1 อำ�เภอ จากนั้นสุ่มตำ�บลเพื่อสำ�รวจข้อมูลร้อยละ 30  โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�
โดยแมลงที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2554
กิจกรรมที่ 2 นำ�ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน สำ�รวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การดำ�เนินงานป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดซํ้าซาก  พบปัญหาการดำ�เนินงาน มาวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลกลับให้
คณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำ�เภอ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลงที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้นๆ
กิจกรรมที่ 3  การจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหา  เพื่อจัดทำ�แผนการพัฒนาการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
ผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโรคไข้เลือดออกจากสาธารณสุขจังหวัด   สาธารณสุขอำ�เภอ
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล องค์การบริหารส่วนตำ�บล ประธาน อสม.ผู้นำ�ชุมชน ครู  
เจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์อา้ งอิงโรคติดต่อนำ�โดยแมลง และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ�โดยแมลง  น�ำ ปัญหามาร่วมหา
แนวทางแก้ไขปัญหา และจัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน
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กิจกรรมที่ 4 ติดตามให้คำ�ชี้แนะระหว่างการดำ�เนินงาน ตามแผนงานของตำ�บลและชุมชน
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลหลังการดำ�เนินงาน กิจกรรมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
เป้าหมาย
ผลการวิเคราะห์
จากการดำ�เนินงานตามโครงการ ตามแผน และมาตรการต่าง ๆ  ท�ำ ให้ผปู้ ว่ ยและอัตราป่วยโรคไข้เลือด
ออกลดลง  ต้องนำ�หลักวิชาการและเทคนิคที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้และต้องอาศัยความร่วมมือ
ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  บูรณาการแผนงานร่วมกันกับ มีการประสานงานพูดคุยสร้างความเข้าใจ แลก
เปลีย่ นเรียนรู  ้ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างต่อเนือ่ ง  ผลักดัน
ให้เป็นนโยบายในระดับอำ�เภอ ตำ�บล หมู่บ้าน ก็สามารถทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานนั้นประสบความสำ�เร็จได้

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
ผู้บริหารระดับสูง สาธารณสุขจังหวัด นายอำ�เภอ สาธารณสุขอำ�เภอ รพ.สต. เห็นความสำ�คัญ ร่วม
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนแนวทางนโยบาย อย่างจริงจัง การดำ�เนินงานจึงสำ�เร็จได้
กำ�หนดบทบาทหน้าทีใ่ ห้กบั ผูท้ มี่ ศี กั ยภาพรับผิดชอบชัดเจน  สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประสานงานให้หน่วยงาน บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทุกคนเข้าใจ ชี้แจง
ปัญหา วิธกี ารปฏิบตั ิ เพือ่ แก้ไขปัญหา และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกทีถ่ กู ต้อง
การติดตาม กระตุน้ ชีแ้ นะให้กบั หน่วยงานและประชาชน มีความรูเ้ ข้าใจวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดำ�เนินการ ป้องกันควบคุมโรค กระทำ�ตามกิจกรรม ทดลองลงมือปฏิบัติ สามารถเห็นผลจาก
การกระทำ�จนเป็นทีย่ อมรับและปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งเป็นพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องจนมองเห็นว่าเป็นปัญหาของตนเองและ
ชุมชน สามารถกระทำ�ได้ตัวของเขาเองอย่างยั่งยืน
การประเมินผล หลังจากดำ�เนินการตามกิจกรรม พบว่า หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่มีความร่วม
มือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนทำ�ให้ไข้เลือดออกลดลง และ
เมื่อพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถควบคุมโรคได้ทัน จนไม่ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออกซํ้าซากในหมู่บ้านได้

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
การบริหารเวลาการใช้งบประมาณได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำ�หนดไว้ในแผน เนื่องจากมีงานนโยบายเร่ง
ด่วนจากกรมฯ  ส�ำ นักฯ เข้ามาแทรกซึง่ ตรงกับแผนทีว่ างไว้จงึ ต้องมีการเลือ่ นแผนการดำ�เนินงานออกไป  พนื้ ที่
อยู่ห่างไกลต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก  จึงทำ�ให้การเก็บข้อมูลไม่ดี และครอบคลุมเท่าที่ควร  เนื่องจาก
ประชาชนไม่ค่อยอยู่บ้าน มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด ผู้ที่รับผิดชอบใน
ระดับพื้นที่มีน้อยและมีการติดประชุมบ่อยทำ�ให้การออกไปขอข้อมูลไม่ค่อยสะดวกจนต้องทำ�ให้ต้องมีการ
เดินทางหลายครั้ง และบางครั้งต้องติดต่อกันทางโทรศัพท์ทำ�ให้ได้ข้อมูลไม่ละเอียดมากนัก  ผู้ร่วมโครงการมี
ประสบการณ์ในการทำ�งานโครงการลักษณะนี้น้อย อาจมีปัญหาในการซักถามข้อมูลเชิงลึก
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8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการรับการสนับสนุนเรือ่ งงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ าน และนักวิชาการเพิม่ เนือ่ งจาก
การทำ�งานในลักษณะวิชาการจะต้องใช้ผทู้ มี่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการทำ�งานทางด้านวิชาการค่อนข้างมากพอ
สมควรถึงจะทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้   

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การดำ�เนินงานตามโครงการควรเลือกพื้นที่ที่ดำ�เนินการไม่ควรห่างไกลที่ตั้งสำ�นักงานมากนัก
เพราะจะได้มีการติดตามได้อย่างใกล้ชิด ถ้าอยู่ห่างไกลมากจะต้องมีการพักค้างในพื้นที่เพื่อจะได้มีเวลาใน
การสุ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่ครอบคลุมได้มากกว่านี้
9.2 การสำ�รวจข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ ตอบข้อคำ�ถาม ก็ได้
ข้อมูลที่จากการพูดคุย ถ้าต้องการข้อมูลที่แท้จริง จะต้องไปพูดคุย สอบถามข้อมูลจากทุกหน่วยงาน บุคลากร  
ผู้รับผิดชอบทุกระดับชั้น และสังเกตพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตสังคม  และวัฒนธรรม  การกระทำ�กิจกรรม
การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ว่าเขาทำ�อย่างไร ทำ�ไมจึงเกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกซํ้าซากในพื้นที่ ซึ่ง
ต้องมีเวลาในการสำ�รวจข้อมูล เพื่อนำ�ข้อมูลปัญหาที่ได้ มาทำ�การวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่าง
ถูกต้องตรงตามสาเหตุของปัญหา เพราะการพูดคุยสัมภาษณ์อาจจะได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ได้
9.3 การประสานงานจะต้องมีการประสานพูดคุยโดยตรงและมีหนังสือราชการขอความร่วมมือ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยว  ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการขอความร่วมมือในครั้งนั้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจวิธีการ
เห็นประโยชน์ความสำ�คัญ และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิดร่วมทำ�  มีบทบาทรับผิดชอบของแต่ละงาน
แต่ละฝ่าย มีเป้าประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  ถ้าประสานแต่หนังสือราชการเพียงอย่างเดียวก็อาจจะ
ไม่เห็นความสำ�คัญ และไม่ได้รับความร่วมมือ หรืออาจจะไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
9.4 การดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความตัง้ ใจและปฏิบตั ิ
ตามวิธีที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน จะทำ�ให้ไม่
เกิดผู้ป่วยซํ้าซากเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นอีก
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงการ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรมยอย ไดแก การจัดทําขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการ
ไดมาตรฐาน เผยแพรผานเว็บไซต และกิจกรรมจัดทํารายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2554 และการพยากรณ
โรค พ.ศ.2555 ผลการดําเนินงาน มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง รายงานโรคเรงดวนประจํา
สัปดาห 36 ฉบับ และจัดทําหนังสือสถานการณโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา เขตตรวจราชการสาธารณสุข
ที่ 14 พ.ศ.2554 และพยากรณโรค 2555 จํานวน 24 เรื่อง และไดเผยแพรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการพัฒนาศูนยขา วกรองเตือนภัยทางดานวิชาการดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
สถานการณและการพยากรณโรคอยางตอเนื่อง เพื่อการเตือนภัยใหทันเหตุการณ
2. ควรมีประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการขาวกรองเตือนภัย
3. ควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social network) ในการบริหารเครือขายและการจัดการขาวกรอง
เตือนภัย
ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการจัดการขอมูลเพือ่ จัดทําขาวกรองการเตือนภัยในทุกกลุม โรค เชน
การสงไปอบรม การสงไปศึกษาดูงาน
2. เสนอแนะใหทุกจังหวัดมีการจัดตั้งศูนยขาวกรองเตือนภัยในระดับจังหวัด และใหมีการเชื่อมตอ
ขอมูลในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการได

2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบนั มีการระบาดของโรคภัยไขเจ็บเกิดขึน้ มากมายหลายโรค ไมวา จะเปนโรคประจําถิน่ เชนอุจจาระ
รวงเฉียบพลัน โรคเลปโตสไปโรซีส โรคอุบตั ใิ หมอบุ ตั ซิ าํ้ เชนไขหวัดนก ไขหวัดใหญสายพันธุใ หม 2009 เปนตน
รวมถึงอุบัติภัยที่มีความรุนแรงและมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนมาก และนอกจากนั้นยังพบวาโรค
อุบัติใหมแตละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกวาง เชนระบาดทั่วประเทศ 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
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ขาวกรองโรค/ภัยสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเพียงพอตอการใชประโยชนในการวางแผน กํากับติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรของหนวยงาน และยุทธศาสตรของกรมควบคุม
โรคไดกาํ หนดใหทกุ หนวยงานในสังกัดทีเ่ กีย่ วของ ทําโครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบขาวกรองโรคและ
ภัยสุขภาพ ซึ่งจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2554 พบวาโครงการนี้ ยังมีปญหาดานการรายงานขอมูล
จากเครือขายลาชากวากําหนดในบางสัปดาห ทําใหการจัดทํารายงานสถานการณโรคมีความลาชาตามมา
ดังนัน้ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงไดจดั ทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบเฝาระวังขาวกรองโรคและภัยสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝาระวังขาวกรองโรคและภัย
สุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงคเฉพาะเพือ่ จัดทําฐานขอมูลขาวสารทีจ่ าํ เปนสําหรับงานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ
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
สํานักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 5
2) วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อใหมีฐานขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่ถูกตองและทันสมัย
2. เพื่อใหมีกลวิธีและจัดทํารายงานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพเพื่อการเตือนภัยที่ไดมาตรฐาน
3. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาถึงขาวกรองเตือนภัยที่ไดมาตรฐาน
ผลผลิตของโครงการ
1. มีรายงานขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการไดมาตรฐาน อยางนอย 6 เรื่อง เผยแพร
ผานเว็บไซตและสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. มีรายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2554 และการพยากรณแนวโนม พ.ศ.2555 จํานวน 1 ฉบับ
3. มีการนําเสนอสถานการณ/เหตุการณในที่ประชุม คปสข.

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย
ตัวชี้วัดโครงการ รอยละของขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการไดคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
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1. รอยละของโรคในฐานขอมูลเฝาระวังโรคและภัยมีความถูกตอง และทันเวลา (เปาหมาย รอยละ 80)
2. มีการเผยแพรรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2555 และพยากรณโรคพ.ศ.2556 แกหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในเวลาที่กําหนด ( เปาหมายรอยละ 90 )

5. ผลการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน
(1) งบประมาณที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย จําแนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ไดรับตามโครงการหลักทั้งหมด 58,600 บาท จําแนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่…2/2.1……… ผลการใชจาย 58,600 ..บาท คิดเปนรอยละ 100
การอภิปรายผลการใชจายงบประมาณ
มีการใชจายงบประมาณไดตามเปาหมายที่ตั้งไว
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยผลผลิตยอยดังนี้
มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยตามเปาหมายที่กําหนด
ผลผลิต
เปาหมาย ผล 12 เดือน
1. สคร.5 มีขาวกรองโรคและภัยสุขภาพที่มีการดําเนินการไดมาตรฐาน 6 6 เรื่อง
6 เรื่อง
เรื่อง เผยแพรผานเว็บไซต
2. มีรายงานสถานการณโรค พ.ศ. 2553 และการพยากรณโรค พ.ศ.2554 20 เรื่อง
24 เรื่อง
จํานวน 20 เรื่อง)
(PART จ-2และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไว ตามโครงการ
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
เปาหมาย ผล 12 เดือน
รอยละ 80 ของรายงานขาวกรองเตือนภัยมีการจัดทําตาม รอยละ 80 รอยละ 100
เปาหมายที่กําหนด
มีการเผยแพรรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2553 และ รอยละ 90 รอยละ 100
พยากรณโรคพ.ศ.2554 แกหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
เวลาที่กําหนดรอยละ 90
กระบวนการที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่ดําเนินการได
กระบวนการที่สําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายคือ
1. ความรวมมือของเครือขายขาวกรองเตือนภัยทั้งในและนอกหนวยงาน
2. ความสนใจของผูบริหารของหนวยงานและผูบริหารระดับเขต
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ผลการวิเคราะห
ปฏิบัติงานไดเกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งในดานปริมาณและดานงบประมาณ
(3) ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบกับเปาหมาย
มีการจัดทําขาวกรองเตือนภัยไดคุณภาพตามที่กําหนด
(PART จ-1และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไวตามโครงการหลักและผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลงาน
รอยละ 80 ของขาวกรองเตือนภัยมีคุณภาพดานความถูกตองและทันเวลา รอยละ 80 รอยละ 100
มีการรายงานสถานการณโรค พ.ศ.2554 และพยากรณโรคพ.ศ.2555 ที่มี รอยละ 90 รอยละ 100
คุณภาพเหมาะสมกับการใชงานของพื้นที่
ผลการวิเคราะห
งานขาวกรองเตือนภัยเปนงานทีต่ อ งอาศัยความรวมมือของเครือขาย และการบริหารจัดการทีด่ แี ละตอ
เนือ่ งทําใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย มีคณ
ุ ภาพ และทําใหประชาชนรับรูข อ มูลขาวสารไดทนั ทวงที

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) เปนโรคที่มีมานานแลวและยังเกิดการ
ระบาดเปนครั้งคราว ระบาดครั้งแรกในป พ.ศ.2500 ที่ประเทศแคนาดา เปนโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสกลุมที่
อยูใ นลําไสของคน (Enterovirus) มีหลายสายพันธุ สวนใหญเกิดจากเชือ้ ไวรัสค็อกซากี้ เอ 16 (coxasckievirus
A 16),แตถา เกิดจากเชือ้ ค็อกซากี้ ไวรัสบี (coxasckievirus B)หรือเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) อาการ
จะรุนแรงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงได เชน เยื่อหุมสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต หรือกลามเนื้อ
หัวใจอักเสบ การติดตอเกิดได 2 ทาง คือทางปาก และทางเดินหายใจ เชื้อจะออกมากับสิ่งขับออกจากลําคอ
ติดมือ หรือเชื้อที่ออกมากับอุจจาระเปอนมือ และผิวหนังผานเขาสูรางกายทางปาก โดยเพิ่มจํานวนในลําไส
กระจายในกระแสเลือด ในรายที่มีอาการรุนแรงจะกระจายไปอวัยวะตาง ๆ ในอาทิตยแรกของการปวยจะ
พบเชื้อไดมากที่สุด 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 และเนื่องจากสถานการณโรคในรอบหลายปที่ผานมาพบวาการระบาด
ของโรคมักจะเกิด ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเปนชวงเปดเทอม ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของดาน
การปองกันควบคุมโรค ควรเรงใหคาํ แนะนําแกสถานประกอบการรับเลีย้ งเด็ก ศูนยเด็กเล็ก ทัง้ ของภาครัฐและ
เอกชน ในการปองกันควบคุมโรค และใหความรูท ถี่ กู ตองเรือ่ งโรค มือ เทา ปาก กับประชาชน ตามาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
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คําแนะนําประชาชน
1. พอแมผปู กครอง ควรแนะนําสุขอนามัยสวนบุคคลแกบตุ รหลาน และผูด แู ลเด็ก โดยเฉพาะการลาง
มือใหสะอาดทุกครัง้ กอนการเตรียมอาหารหรือกอนรับประทานอาหาร และหลังขับถาย การรักษาสุขอนามัยใน
การรับประทานอาหาร เชน การใชชอนกลาง หลีกเลี่ยงการใชแกวนํ้ารวมกัน นอกจากนั้น ควรใหเด็กอยูในที่ที่
มีการระบายอากาศที่ดี ไมพาเด็กเล็กไปในที่แออัด
2. ผูประกอบการในสถานเลี้ยงเด็กควรดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขลักษณะของสถาน
ที่อยางสมํ่าเสมอ เชน การเช็ดถูอุปกรณเครื่องเรือน เครื่องเลน หรืออุปกรณการเรียนการสอนตางๆ ดวยนํ้ายา
ฆาเชื้อโรคเปนประจํา รวมทั้งการกําจัดอุจจาระใหถูกตองและลางมือบอยๆ
3. ในโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมศึกษา ควรเพิ่มเติมความรูเรื่องโรคและการปองกันตนเอง
เชน ไมคลุกคลีใกลชิดกับเด็กปวย การลางมือและการรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล (ดังเอกสารแนบ แนวทาง
ปองกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เทา ปาก ในศูนยเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานศึกษา)
4. ผูดูแลสระวายนํ้า ควรรักษาสุขลักษณะของสถานที่ตามประกาศของกรมอนามัย เพื่อปองกันการ
ระบาดของโรคมือ เทา ปาก
5. ในกรณีที่เด็กมีอาการปวยซึ่งสงสัยเปนโรคมือ เทา ปาก ควรรีบพาไปพบแพทยทันที และแยกเด็ก
อื่นไมใหคลุกคลีใกลชิดกับเด็กปวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ที่มีการระบาด หากเด็กมีตุมในปาก โดยที่ยัง
ไมมีอาการอื่น ใหหยุดเรียน อยูบานไวกอน ใหเด็กที่ปวยขับถายอุจจาระลงในที่รองรับ แลวนําไปกําจัดใหถูก
สุขลักษณะในสวม หากเด็กมีอาการปวยรุนแรงขึ้น เชน ไมยอมทานอาหาร ไมยอมดื่มนํ้า ตองรีบพาไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลใกลบานทันที และที่สาํ คัญ อยาลืมมาตรการ “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” ถาปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ จะลดการแพรกระจายโรคทางเดินอาหารไดแนนอนคะ
ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
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ชื่อโครงการพัฒนาศูนย์สาธิตบริการป้องกันควบคุมโรค
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
การดำ�เนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการศูนย์สาธิตบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล
เพือ่ การส่งเสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค ภายในปี 2557 สืบเนือ่ งจากความเชีย่ วชาญของบุคลากรในเฉพาะสาขา
และมีชื่อเสียงในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการรักษาในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรื้อน เลิกบุหรี่ ที่ผ่าน
มาไม่มีทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน และขาดการจัดการคน งาน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ได้มีการ
พัฒนามาตรฐานของการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงานของศูนย์สาธิตบริการ ที่ได้ดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน
2555 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน 78,700 บาท มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 77,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.60
ผลการดำ�เนินโครงการพบว่า ศูนย์สาธิตบริการของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพคลินกิ โรคเรือ้ น ส่วนมาตรฐานคลินกิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และคลินกิ เลิก
บุหรีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการพัฒนาเอกสารและฐานข้อมูล และควรได้รบั การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ในการดำ�เนินงาน
เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อนำ�มาใช้สำ�หรับจัดทำ�ฐานข้อมูล
และจากการประเมินผลโครงการ โดยวิธีการ สำ�รวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิต
บริการ พบว่ามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.73 จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ร้อยละ 80

2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์สาธิตบริการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานหนึง่ ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 ทีม่ งุ่ เน้นประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้ได้รบั บริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทีเ่ ป็นปัญหาสำ�คัญ มีกจิ กรรม
หลักให้บริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็นปัญหารุนแรง และกลุม่ เป้าหมายพิเศษ ต้นทุน
เดิมที่ควรต่อยอดคือความเชี่ยวชาญของบุคลากรในเฉพาะสาขาและมีชื่อเสียงในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการ
รักษาในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรคเรือ้ น เลิกบุหรี่ แต่ทผี่ า่ นมา สคร.5 ยังไม่มแี ผนพัฒนาศูนย์สาธิต
บริการให้ได้มาตรฐานและทิศทางพัฒนาที่ไม่ชัดเจน และขาดการจัดการ คน งาน และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทัง้ การผลิตผลงานวิชาการทีเ่ กิดจากบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
มีน้อย ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เป็นสากลและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2
และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ระดับความสำ�เร็จของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงาน และระดับสมรรถนะของ
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (PMQA หมวด 3 ว่าด้วยการให้ความ
สำ�คัญกับผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย) จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาศูนย์สาธิตบริการป้องกันควบคุมโรค
ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ขึ้น

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
พัฒนาระบบบริการศูนย์สาธิตบริการ ได้มาตรฐานสากล เพื่อการส่งเสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค
ภายในปี 2557
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อให้ศูนย์สาธิตบริการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 ผ่านเกณฑ์คุณภาพคลินิกโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคเรื้อน คลินิกเลิกบุหรี่และเกณฑ์มาตรฐานคลินิกพิเศษ ในปี 2555
2.2 เพื่อให้ศูนย์สาธิตบริการของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่5 มีแนวทางงานวิจัยด้านการส่ง
เสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์สาธิตบริการในปี 2555

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิตบริการ (ร้อยละ 80)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 78,700 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
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
ผูม้ ารับบริการคลินกิ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำ�นวน 6,000 ราย
จำ�นวน 11,889 ราย
คลินิกโรคเรื้อน คลินิกเลิกบุหรี่
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(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิตบริการ
80%
91.73%
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาระบบบริการในคลินิก มี
การประชุมแลกเปลี่ยนการพัฒนาปฏิบัติการคลินิก และการตรวจมาตรฐานคลินิก
ผลการวิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาระบบบริการในคลินกิ ด้วยการประชุมแลกเปลีย่ นการส่งผลในการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการให้บริการอีกทั้งการได้รับตรวจมาตรฐานคลินิก ทำ�ให้ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในศูนย์สาธิต
บริการบรรลุเป้าหมายและมีผู้มารับบริการเกินกว่าเป้าหมาย

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
มีจำ�นวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
โรค

งานศูนย์สาธิตบริการ ไม่ได้เป็นภารกิจสำ�คัญของหน่วยงานและไม่ได้ตอบยุทธศาสตร์ของ กรมควบคุม

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานมาตรฐานคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคลินิกเลิกบุหรี่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเอกสาร
และฐานข้อมูล เห็นควรได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำ�เนินงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ใช้สำ�หรับ
จัดทำ�ฐานข้อมูล

9. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์
สำ�หรับการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ปีงบประมาณ 2555
1. บทสรุปผู้บริหาร
ในเขตพืน้ ทีส่ าธารณสุข 14 ยังมีโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพหลายชนิดทีเ่ ป็นปัญหาด้านสาธารณสุข
ทีส่ �ำ คัญ รวมทัง้ สภาพการทำ�งานทีเ่ สีย่ งภัยต่างๆ นอกจากนีย้ งั มี ปัญหาโรคและปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดเนือ่ งจาก
ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดจากมนุษย์
เอง สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ดังนัน้ เพือ่ ให้โครงการและกิจกรรมต่างๆในการ
ดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จึงจัดทำ�โครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ได้รบั บริการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และเพือ่ ให้มยี า/เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สนับสนุนการดำ�เนินงานต่างๆ ได้แก่ งานคลินิกโรคเฉพาะทาง งาน
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย งานบริการด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ งานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา การตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม ระยะเวลาในการ
ดำ�เนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 งบประมาณที่ใช้ 3,205,313.95 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.99 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ผลการดำ�เนินงานในภาพรวมทั้งโครงการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ทุกกิจกรรมสามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมายมากกว่า ร้อยละ 98
ทุกกิจกรรมสามารถดำ�เนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำ�หนดในปีงบประมาณ 2555 ส่วนผลการดำ�เนิน
งานตามตัวชี้วัด ระดับโครงการสามารถบรรลุตามตัวชี้วัด กล่าวคือจำ�นวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำ�คัญมีจำ�นวน 30,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 159.43 ของเป้าหมาย สูงกว่า
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้มาก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวันให้บริการของคลินิกโรคเฉพาะทางโดยเพิ่มจำ�นวน
วันให้บริการมากกว่าในปีที่ผ่านมาจึงมีผู้มารับบริการมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำ�งานภายในกลุ่มงานจึงมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ ปัญหา
อุปสรรคที่สำ�คัญในการดำ�เนินงานคือ การปรับระบบ estimates ของกรมควบคุมโรค หลังจากที่บันทึกข้อมูล
ในช่วงแรกคือข้อมูลโครงการ และข้อมูลการดำ�เนินงานไตรมาส 1 ทำ�ให้ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วสูญหายหมด
ต้องเสียเวลาในการรายงานใหม่
ข้อเสนอแนะ คือ ถ้ามีการปรับระบบหรือโปรแกรมการรายงานควรมีการสำ�รองข้อมูลไว้ทั้งหมดด้วย
โครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของทุกยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึง
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ควรมีการดำ�เนินงานทุกปีเพื่อให้การดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสามารถดำ�เนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. หลักการและเหตุผล
ในเขตพืน้ ทีส่ าธารณสุข 14 ยังมีโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพหลายชนิดทีเ่ ป็นปัญหาด้านสาธารณสุข
ที่สำ�คัญ ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และสภาพ
การทำ�งานที่เสี่ยงภัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมี ปัญหาโรคและปัญหาสุขภาพที่เกิดเนื่องจากภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่
เกิดจากธรรมชาติเนื่องจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดจากมนุษย์เอง เช่น การเกิด
อุทกภัย ภัยแล้ง สารเคมีระเบิด เป็นต้น สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักใน
การดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยการจัดการ
เครือข่ายและการปฏิบัติการเสริมการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ดังนัน้ เพือ่ ให้โครงการและกิจกรรมต่างๆในการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ ของสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จึงจัดทำ�โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์
และสารเคมี สำ�หรับสนับสนุนการดำ�เนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของหน่วยงานภายใน
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 รวมทั้ง
สำ�รองไว้สำ�หรับการป้องกันควบคุมโรคในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการรักษาและ
การฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เขต14

1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุข
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 เพือ่ ให้มวี สั ดุวทิ ยาศาสตร์สนับสนุนงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ

บาท)

1) ตัวชี้วัดระดับโครงการ
จำ�นวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำ�คัญ (จำ�นวน 19,000

2) ตัวชี้วัดระดับกิจกรรมหลัก
2.1 ร้อยละของการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำ�หรับคลินิกโรคเฉพาะทาง สคร.5 (ร้อยละ 90)
2.2 ร้อยละของการจัดซื้อยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำ�หรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
(ร้อยละ 90)
2.3 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา สคร.5 (ร้อยละ 90)
2.4 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานบริการด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ
สคร.5 (ร้อยละ 90)
2.5 ร้อยละของการจัดซื้อยา วัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(ร้อยละ 90)
2.6 ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 3,205,500 บาท จำ�แนกตามผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3,205,313.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณในภาพรวมเมือ่ สิน้ สุดโครงการ สามารถใช้จา่ ยงบประมาณได้รอ้ ยละ 99.99
ของงบประมาณทั้งหมด บรรลุตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 90) และในรายกิจกรรมพบว่าทุก
กิจกรรมสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 99 ดังรายละเอียดการในตาราง
กิจกรรม
งบประมาณ ผลการใช้จ่าย
ที่ได้รับ
งบประมาณ
1. สนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำ�หรับคลินิกโรคเฉพาะทาง สคร.5 1,861,142 1,861,080.95
(ร้อยละ 99.99)
2. สนับสนุนยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี สำ�หรับงานควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย

164,148

149,290.00
(ร้อยละ 99.98)

3. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานบริการด้านชันสูตรของห้อง
ปฏิบัติการ สคร.5

428,363

428,361.00
(ร้อยละ 99.99)
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4. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานศูนย์อ้างอิงกีฏวิทยา สคร.5

64,920

5. สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์สำ �หรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
6. สนับสนุนวัสดุวทิ ยาศาสตร์ส�ำ หรับงานมาตรฐานโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม

672,000
14,900

499,674.50
(ร้อยละ 99.99)
672,000
(ร้อยละ 100)
14,900
(ร้อยละ 100)

(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
1. ยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ได้จัดซื้อสำ�หรับคลินิกโรคเฉพาะ 84 รายการ
83 รายการ
ทาง สคร.5
2. ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมีที่ได้จัดซื้อสำ�หรับงาน 14 รายการ
14 รายการ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
3. วัสดุวทิ ยาศาสตร์ทไี่ ด้จดั ซือ้ สำ�หรับงานบริการด้านชันสูตร 23 รายการ
24 รายการ
ของห้องปฏิบัติการ สคร.5
4. วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ จั ด ซื้ อ สำ � หรั บ งานศู น ย์ อ้ า งอิ ง
9 รายการ
9 รายการ
กีฏวิทยา สคร.5
5. ยา วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ จั ด ซื้ อ สำ � หรั บ การตอบโต้
2 รายการ
2 รายการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
6. วัสดุวิทยาศาสตร์ที่ได้จัดซื้อสำ�หรับงานมาตรฐานโรคจาก
2 รายการ
2 รายการ
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
7. ผู้รับบริการตรวจหรือรักษาเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้
5,000 ราย
7,959 ราย
มาลาเรีย
8. ผู้รับบริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สคร.5
6,000 ราย
9,973 ราย
9. ผูร้ บั บริการตรวจรักษาจากคลินกิ โรคเฉพาะทางและคลินกิ
8,000 ราย
12,361 ราย
โรคผิวหนังนอกเวลาราชการ สคร.5

124

(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1 และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
1. จำ�นวนประชาชนกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั บริการเฉพาะโรคและ 19,000 ราย
30,293 ราย
ภัยสุขภาพที่สำ�คัญ
(ร้อยละ 159.43)
2. ร้อยละของการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สำ�หรับคลินิก ร้อยละ 90
ร้อยละ 98.81
โรคเฉพาะทาง สคร.5
3. ร้อยละของการจัดซื้อยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
สำ�หรับงานควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
4. ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานบริการ ร้อยละ 90
ร้อยละ 104.35
ด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ สคร.5
5. ร้อยละของการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานศูนย์ ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
อ้างอิงกีฏวิทยา สคร.5
6. ร้อยละของการจัดซือ้ ยาวัสดุวทิ ยาศาสตร์ส�ำ หรับการตอบโต้ ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
7. ร้อยละของการจัดซือ้ วัสดุวทิ ยาศาสตร์ส�ำ หรับงานมาตรฐาน ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. การวางแผนการดำ�เนินงาน ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การทำ�แผนจัดซือ้ ยา/เวชภัณฑ์ทมี่ ใิ ช่ยา วัสดุวทิ ยาศาสตร์
และสารเคมี โดยใช้ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมา วิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมทั้งการพยากรณ์และ
การประมาณความต้องการในอนาคตตามสถานการณ์โรค
2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดำ�เนินการจัดซื้อตามแผนที่ได้กำ�หนดไว้ และการติดตามการ
รายงานในระบบ estimates มีการทำ�งานอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ทุกไตรมาส
3. การประสานงานโดยใช้การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม และการติดตามอย่างเป็นทางการรายไตรมาส
ผลการวิเคราะห์
ผลการใช้จา่ ยงบประมาณในภาพรวมเมือ่ สิน้ สุดโครงการ สามารถใช้จา่ ยงบประมาณได้รอ้ ยละ 99.99
ของงบประมาณทั้งหมด บรรลุตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ90) และในรายกิจกรรมพบว่าทุก
กิจกรรมสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 99 ผลการดำ�เนินงานในส่วนของผลผลิต(output)
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สามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมายทุกกิจกรรม และสามารถดำ�เนินการได้ตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนด ส่วนผลการ
ดำ�เนินงานตามตัวชีว้ ดั ระดับโครงการสามารถบรรลุตามตัวชีว้ ดั กล่าวคือจำ�นวนประชาชนกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้
รับบริการเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่สำ�คัญมีจำ�นวน 30,293 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำ�หนดไว้มากเนื่องจาก
มีการปรับเปลี่ยนวันให้บริการของคลินิกโรคเฉพาะทางโดยเพิ่มจำ�นวนวันให้บริการมากกว่าในปีที่ผ่านมาจึง
มีผู้มารับบริการมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำ�งาน
ภายในกลุ่มงานจึงมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้มาก

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
6.1
6.2
6.3
6.4

มีการประชุมเพื่อวางแผนโครงการร่วมกัน
มีการทำ�งานเป็นทีม (Teamwork)
ผู้บริหารให้ความสำ�คัญและให้การสนับสนุน โดยอนุมัติการจัดซื้ออย่างรวดเร็ว
งานพัสดุ งานการเงิน ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างได้ในเวลาที่รวดเร็ว

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
7.1 อัตราการใช้ยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำ�หรับคลินิกโรคเฉพาะทางมีอัตราการใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
การปรับเปลี่ยนเพิ่มวันในการให้บริการ ทำ�ให้ยาบางรายการที่สำ�รองเอาไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องปรับแผนการ
จัดซื้อ
7.2 เนือ่ งจากผูร้ บั ผิดชอบแต่ละกิจกรรมอยูต่ า่ งกลุม่ งาน และสถานทีป่ ฏิบตั งิ านห่างไกลกัน ทำ�ให้การ
ประสานงานกันยาก
7.3 ระบบการรายงาน Estimates มีการปรับเปลีย่ นรหัสโครงการ ทำ�ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รายงานไปแล้วหาย
ไป จึงต้องเสียเวลาในการรายงานในระบบ estimates ใหม่

8. ความต้องการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ควรจะปรับแผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำ�หรับคลินิกโรคเฉพาะทาง
9.2 ควรเพิ่มช่องทางในการประสานงานสำ�หรับผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมที่อยู่ต่างกลุ่มงานกัน เช่น
ทางโทรศัพท์และ e-mail แทน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
9.3 หากระบบ Estimates มีการปรับเปลี่ยนรหัสควรจะมีการ backup ข้อมูล เพราะหากข้อมูลหาย
ไปโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 จะทำ�ให้การกลับมาบันทึกข้อมูลซํ้าใหม่อีกครั้งยากขึ้น และเสียเวลา
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รูปภาพกิจกรรม
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากผลการสํารวจการรับรูขอมูลขาวสารและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกันโรคและภัยสุขภาพ
ของประชาชนกลุมเปาหมาย ในป 2554 พบวาประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
และ มีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑสูง (92%) แตมีพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉลี่ยอยู
ในเกณฑปานกลาง (92%) อีกทั้งในสภาวการณปจจุบันภัยพิบัติจากภาวะโลกรอน ซึ่งผลที่ตามมาคือโรค
ตางๆ เกิดขึ้นแบบปจจุบันทันดวน บางโรคไมเคยระบาดในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือ
โรคที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในแตละครั้งไดสรางความตื่นตระหนกใหแกประชาชน รวมถึงผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ความเชื่อมั่นในตางประเทศที่มีตอประเทศไทยซึ่งเปนภาวะฉุกเฉิน
และเปนปรากฏการณเชิงลบที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด สงผลกระทบแกภาพลักษณของหนวยงาน ซึ่งในอดีต
การจัดการภาวะฉุกเฉินไมถือวาเปนหนาที่สําคัญของงานประชาสัมพันธ แตปจจุบันนี้ไดรับความสนใจจาก
สาธารณชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งเปนสื่อที่เผยแพรไดครอบคลุมอยางกวางขวาง ถาจะปลอย
ใหภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตเกิดขึ้นยาวนานมากเทาไรก็ยิ่งทําลายภาพลักษณขององคกรไดมากขึ้นเทานั้น ทุก
ปญหาทั้งปกติและฉุกเฉินมีปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาชน การแกไขปญหาดังกลาวมีความจําเปนที่จะ
ตองทําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะมีสวนรวมปรับปรุงแกไขทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนจึงจะชวยลดความเสี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) ที่จะนําไปสูการ
เกิดโรคภัยสุขภาพและการบาดเจ็บได
กลุมสื่อสารความเสี่ยงฯ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยไดดําเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัดในเขตนครชัย
บุรินทร ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมยและสุรินทร ดําเนินการตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง เดือนกันยายน 2555
โดยไดรบั การจัดสรรงบประมาณ จํานวน 860,020 บาท (แปดแสนหกหมืน่ ยีส่ บิ บาทถวน) ใชงบประมาณไปทัง้
สิน้ 853,484.30 บาท คิดเปนรอยละ 99.24 ซึง่ ถือวาผานเกณฑการใชงบประมาณ มีบคุ ลากรเขารวมโครงการ
1,174 คน (เครือขายสื่อสารสาธารณะเขตนครชัยบุรินทร)
ผลการดําเนินโครงการ
พบวา ดําเนินการไดครบทุกกิจกรรม จะมีบางกิจกรรมทีล่ า ชาบางเชน กิจกรรมการสํารวจการรับทราบ
และมีความรูเรื่องโรคในเขตพื้นที่สาธารณสุข 14 ที่ลาชาเพราะตองรอเครื่องมือในการสํารวจจากกรมควบคุม
โรค ซึ่งไดมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนกับสํานักเผยแพร ในการกําหนดระยะเวลาใหเขาใจตรงกันทุกองคกร
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สวนกิจกรรมอื่นๆ ไมพบปญหาอุปสรรคใดๆ ไดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และจากการประเมินผล
โครงการ โดยวิธีการสํารวจการรับทราบขอมูลขาวสาร ความรูและการปฏิบัติตัวในเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
ของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาของประชาชน ประจําป 2555 ของกรมควบคุมโรคในเขต
นครชัยบุรนิ ทร ป 2555 พบวา รอยละของประชาชนกลุม เปาหมายรับทราบและมีความรูเ รือ่ งโรคและภัยสุขภาพที่
สําคัญของกรมควบคุมโรค เทากับ 94.50, รอยละของประชาชนทีป่ ฏิบตั ติ วั อยางเหมาะสม เทากับ 85.00 ,รอยละ
ของประชาชนที่เห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี เทากับ 89.50 และรอยละของเครือขายกลุม
เปาหมายที่เห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี เทากับ 85.05 ซึ่งถือวาผานเกณฑ
ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานหลังมีการปรับโครงสรางมา 2 ป โดยภารกิจของยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนเปาหมาย
ไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ กิจกรรมหลักที่ คือ ถายทอดความรูในการดูแล
ุ ภาพ และใหมกี จิ กรรมใน
สุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ คี ณ
เรือ่ ง การจัดการถายทอดความรูเ พือ่ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแกประชาชน และรณรงค เผยแพร
และประชาสัมพันธเพือ่ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผานสือ่ ตางๆ รวมทัง้ มีการจัดการ
ถายทอดความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแกประชาชน โดยการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งแกประชาชน ซึง่ ภายใตบริบทดังกลาวทีถ่ กู กําหนดในแผนทีท่ างยุทธศาสตร จําเปน
ตองใชทรัพยากร ดานงบประมาณและบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการ
ถายทอดองคความรู เทคนิค วิธีการ ตางๆ แตทางหนวยงานของเรายังขาดปจจัยบางเรื่อง อยางเชน บุคลากร
ที่มีความรูเฉพาะดานพฤติกรรม อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อตางๆที่พรอมใชงานโดยเฉพาะชวงเวลาที่มีการ
รณรงคเพือ่ สรางกระแสรวมกับ สสจ.ในพืน้ ที่ เรายังมีไมครบและไมทนั สมัย เพือ่ ใหเปนทีร่ จู กั ของหนวยงานอืน่ ๆ
และประชาชนเพิ่มมากขึ้น เราจะตองพัฒนาเรื่องที่กลาวในปตอไป

2. หลักการและเหตุผล
ในป 2554 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา โดย กลุมสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไดดําเนินการสํารวจการรับรูขอมูลขาวสารและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปองกัน
โรคและภัยสุขภาพของประชาชนกลุมเปาหมาย พบวาประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัย
สุขภาพและ มีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑสูง (92%) แตมีพฤติกรรมสุขภาพโดย
เฉลีย่ อยูใ นเกณฑปานกลาง (92%) อีกทัง้ ในสภาวการณปจ จุบนั ภัยพิบตั จิ ากภาวะโลกรอน ซึง่ ผลทีต่ ามมาคือ
โรคตางๆ เกิดขึ้นแบบปจจุบันทันดวน บางโรคไมเคยระบาดในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดโรคระบาด
หรือโรคที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนในแตละครั้งไดสรางความตื่นตระหนกใหแกประชาชน รวมถึงผลกระทบทาง
ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การทองเที่ยว ความเชื่อมั่นในตางประเทศที่มีตอประเทศไทยซึ่งเปนภาวะฉุกเฉิน
และเปนปรากฏการณเชิงลบที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด สงผลกระทบแกภาพลักษณของหนวยงาน ซึ่งในอดีต
การจัดการภาวะฉุกเฉินไมถือวาเปนหนาที่สําคัญของงานประชาสัมพันธ แตปจจุบันนี้ไดรับความสนใจจาก

129

สาธารณชนเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะสื่อมวลชนซึ่งเปนสื่อที่เผยแพรไดครอบคลุมอยางกวางขวาง ถาจะปลอย
ใหภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตเกิดขึ้นยาวนานมากเทาไรก็ยิ่งทําลายภาพลักษณขององคกรไดมากขึ้นเทานั้น ทุก
ปญหาทั้งปกติและฉุกเฉินมีปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาชน การแกไขปญหาดังกลาวมีความจําเปนที่จะ
ตองทําใหประชาชนมีความรู ทัศนคติที่ดีและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะมีสวนรวมปรับปรุงแกไขทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนจึงจะชวยลดความเสี่ยงหรือลดพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) ที่จะนําไปสูการ
เกิดโรคภัยสุขภาพและการบาดเจ็บได
ดังนัน้ ในปงบประมาณ 2555 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงจัดทําโครงการ
การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและไดผล เพื่อปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ประจําป 2555 เนนการรับรู และความเขาใจที่ถูกตองใหประชาชนไดเกิดความ
ตระหนักและสงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมในการปองกันควบคุมโรค ตลอดจนการ
เตรียมความพรอมดานการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีแผนการสื่อสาร เตรียมความพรอม
ดานขอมูลขาวสารและการตอบคําถามการใหขอมูลกับสาธารณะ มีการรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
เกิดภาวะฉุกเฉินและเผยแพรประชาสัมพันธ เตือนภัยคุกคามและตอบโตภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการสนับสนุน
สื่อตางๆ

3. วัตถุประสงคของโครงการ
1) วัตถุประสงคหลัก เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะประชาสัมพันธและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานเพื่อการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) วัตถุประสงคเฉพาะ ระบุวัตถุประสงคกิจกรรมหลัก
1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธขาวสารใหประชาชนรับทราบและมีความรูเรื่องโรค และภัย
สุขภาพอยางทั่วถึง
2. เพือ่ สรางภาพลักษณทดี่ ขี องกรมควบคุมโรค และสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ใหเปนที่รูจักและเชื่อถือ
3. เพื่อใหหนวยงานมีกลไกการบริหารจัดการการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่
สําคัญตามเกณฑที่กําหนด
4. เพื่อพัฒนาเครือขายสื่อสารประชาสัมพันธ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
4.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบและมีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
ที่สําคัญของกรมควบคุมโรค
4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑที่
กรมควบคุมโรค
4.3 ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการสรางภาพลักษณองคกรอยูในเกณฑดี
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4.4 ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการบริหารจัดการการสือ่ สารสาธารณะเกีย่ วกับโรค และ
ภัยสุขภาพที่สําคัญตามเกณฑที่กําหนด

5. ผลการใชจายงบประมาณและการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับเปาหมาย
(1) งบประมาณที่ไดรับเปรียบเทียบกับคาใชจาย จําแนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณทีไ่ ดรบั ตามโครงการหลักทัง้ หมดจํานวน 860,020 บาท (แปดแสนหกหมืน่ ยีส่ บิ บาทถวน) ใชผลผลิต
ที่ 3.2 งบประมาณไปทั้งสิ้น 853,484.30 บาท คิดเปนรอยละ 99.24 ซึ่งถือวาผานเกณฑการใช
การอภิปรายผลการใชจายงบประมาณ
ผลการใชงบประมาณ ผานเกณฑ และไดผลงานตามแผนงานที่กําหนดครบทุกกิจกรรม
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเปาหมาย ซึ่งประกอบดวยผลผลิตยอยดังนี้
ผลผลิต
เปาหมาย
ผลงานรอบ 12 เดือน
1. ประชาชนกลุม เปาหมายไดรบั รู มีความรู ในการปองกัน 2,889,600 รายสื่อ
2,889,600 รายสื่อ
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
9 โรค
2. มีรายงานสรุปการประเมินความพึงพอใจในภาพลักษณ
1 เรื่อง
1 เรื่อง
ของกรมควบคุมโรคและ สคร.5
3. รายงานสรุปผลการพัฒนาเครือขายสื่อสารประชา
1 เรื่อง
1 เรื่อง
สัมพันธ
(3) ผลลัพธ (Outcome) เปรียบเทียบกับเปาหมาย
(PART จ-1และรายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เปาหมายสําคัญที่ตั้งไวตามโครงการหลักและผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชนรับทราบและ ผาน 5 ขั้นตอน
ผาน 5 ขั้นตอน
มีความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของกรมควบคุมโรค
(รอยละ 90)
(รอยละ 94.50)
2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานใหประชาชน มีพฤติกรรม ผาน 5 ขั้นตอน
ผาน 5 ขั้นตอน
สุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑที่กรมควบคุมโรค
(รอยละ 72)
(รอยละ 85.00)
3. ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการสรางภาพลักษณ ผาน 5 ขั้นตอน
ผาน 5 ขั้นตอน
องคกรอยูในเกณฑดี
(รอยละ 80)
(รอยละ 89.50)
4. ระดับความสําเร็จของหนวยงานมีกลไกการบริหารจัดการการ ผาน 5 ขั้นตอน
ผาน 5 ขั้นตอน
สือ่ สารสาธารณะเกีย่ วกับโรค และภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญตามเกณฑ
ที่กําหนด
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กระบวนการที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เปาหมายที่ดําเนินการได
กระบวนการที่สําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายคือ มีระบบการบริหารงานที่มีการ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบ มีหวั หนาในแตละงานเปนผูบ ริหารงานในสวนทีร่ บั ผิดชอบ โดยมีการมอบหมาย
งานตาม PMS และควบคุมกํากับงานทุกไตรมาส
มีระบบควบคุมกํากับงาน ของ สคร.5 โดยใชการรายงาน Estimate และ การรายงานความกาวหนา
SAR มาเปนเกณฑพิจารณาความดีความชอบ ทําใหเกิดการตื่นตัว และกระตือรือรนในการทํางาน
การดําเนินงานในรูปแบบของเครือขาย เปนปจจัยที่ทําให ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น
การดําเนินงานที่มีตัวชี้วัดกํากับ เปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีทิศทางในการทํางาน และยังเปนสวนที่กระตุน
ใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน โดยดูไดจาก Template ที่เปนขั้นตอน ซึ่งคอนขางมีรายละเอียด
การนํา ISMART มาเปนเกณฑเพื่อกําหนดสมรรถนะของบุคคล เปนเรื่องที่ดี ทําใหบุคลากรมีคุณภาพ
ซึ่งจะสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ ผลงานสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย
ผลการวิเคราะห
จากการประเมินผลโครงการ โดยวิธีการสํารวจการรับทราบขอมูลขาวสาร ความรูและการปฏิบัติตัว
ในเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณองคกรในสายตาของประชาชน ประจําป 2555 ของ
กรมควบคุมโรคในเขตนครชัยบุรนิ ทร ป 2555 พบวา รอยละของประชาชนกลุม เปาหมายรับทราบและมีความรู
เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่สําคัญของกรมควบคุมโรค เทากับ 94.50, รอยละของประชาชนที่ปฏิบัติตัวอยาง
เหมาะสม เทากับ 85.00, รอยละของประชาชนที่เห็นวาภาพลักษณของกรมอยูในเกณฑดี เทากับ 89.50 และ
รอยละของเครือขายกลุม เปาหมายทีเ่ ห็นวาภาพลักษณของกรมอยูใ นเกณฑดี เทากับ 85.05 ซึง่ ถือวาผานเกณฑ
ทีก่ รมควบคุมโรคกําหนดทุกตัวชีว้ ดั โดยมีกจิ กรรมทีส่ นับสนุนการดําเนินการดังกลาวใหบรรลุไดแก การดําเนิน
กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดทําประเด็นการสื่อสาร ใหมีการเฝาระวังขอมูลขาวสาร จากการ วิเคราะหขาวจาก
หนังสือพิมพ, Internetและสือ่ ตางๆ จากการประชุม VDO Conference ทุกครัง้ รวมกับกรมควบคุมโรคและจาก
รวบรวมขอมูลสถานการณของโรคและภัยมาจัดทําเปนประเด็นสาร กิจกรรมหลักที่ 2 เผยแพรประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ โดยใหมีการเผยแพรและประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ ซึ่งจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จ.นครราชสีมา จ. ชัยภูมิ และ จ.สุรินทร รวมทั้งจัดรายการทางสถานีวิทยุชุมชนอีก 1 สถานี
และจัดรายการผานเสียงตามสายภายใน สคร.5 ดวย เพื่อใหความรู ขาวสารทันตอเหตุการณใหกับเจาหนาที่
นอกจากการเผยแพรทางสือ่ อิเล็คทรอนิคส เรายังจัดทําขาวแจกเครือขายสือ่ สารสาธารณะทีเ่ กีย่ วของ จํานวน
1,164 เครือขายและจัดทําสปอตวิทยุ เผยแพรความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ทั้งนี้ ไดจัดทํามาสเตอร 12 เรื่อง
ตามปฏิทนิ รณรงคโดยมีการอัดสําเนาสปอต เผยแพรทางเครือขายสือ่ สารสาธารณะ เพือ่ สะดวกตอการใชงาน
ของเครือขายสื่อ จัดทําขอความประชาสัมพันธทางปายไฟวิ่งอักษรคอมพิวเตอร ของสคร.5 ในจุดที่เปนชุมชน
ไดตลาดเย็นไนทพลาซา จัดทําขอความปายไวนิลประชาสัมพันธทาง cut out ของสคร.5 ตามปฏิทินรณรงค
เชนกัน สนับสนุนการรณรงคปองกันควบคุมโรคตามปฏิทินรณรงคกรมควบคุมโรค 9 เรื่อง ทั้งนี้มีการประเมิน
กิจกรรมดังกลาวทีไ่ ดทาํ การเผยแพรโดยการสํารวจการรับรู ความรู และพฤติกรรมในปองกันโรค ของประชาชน
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กลุมเปาหมายในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ตามผลการสํารวจที่แจงขางตน และสามารถดูรายละเอียดไดจาก
เอกสารภาคผนวก กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเครือขายสื่อสารประชาสัมพันธ ซึ่งถือวาเปนการสรางสาย
สัมพันธระหวางเครือขายเพื่อใหงานดําเนินไปอยางตอเนื่องจึงจัด สัมมนาเครือขายสื่อสารสาธารณะพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14 โดยกลุมเปาหมายเปนสื่อจากวิทยุชุมชนสวนใหญเนื่องจากเปนสื่อที่ประชาชนไดรับฟง
อยางใกลชิด และกลุมเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อกระชับสายสัมพันธ รวมวางแผนการดําเนินงานในพื้นที่โดย
สสจ. เปนเจาของพื้นที่ จะรูและเขาใจบริบทของตนเองดี เรามีหนาที่เชื่อมประสานนโยบายจากสวนกลาง
วิชาการ เทคโนโลยี มาประสานการดําเนินงานรวมกันทํางานเสมือนพี่นอง ทั้งนี้ตองอาศัยนิเทศงานเครือขาย
สื่อสารสาธารณะในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 เพื่อใหไดมาซึ่งความเปนจริงและขอมูลที่จําเปนในการวางแผน
การทํางานรวมกันระหวางเครือขาย กิจกรรมหลักที่ 4 สรางระบบกลไกในการสนับสนุนงานสือ่ สารสาธารณะ
ซึ่งถือวาเปนปจจัยใหเราทํางานเปนระบบ และมีทิศทางในการทํางานรวมกันภายในองคกร เห็นภาพผลการ
ดําเนินงานรวมกัน ถือวาเปนเผยแพรกจิ กรรมของทัง้ สคร. เราจึงตองทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดย
มีการแตงตัง้ คณะกรรมการสือ่ สารสาธารณะ มาจากทุกกลุม ยุทธศาสตรของ สคร. และจัดใหมกี ารประชุมคณะ
กรรมการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพ 3 ครั้งตอป ประชุมคณะกรรมการ Pher รวมกับกลุมระบาดวิทยาและ
กลุม ปฏิบตั กิ ารตอบโตภาวะฉุกเฉิน เพือ่ บูรณาการทํางาน และยังพัฒนา Website ของกลุม สือ่ สารความเสีย่ งฯ
ที่เปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยตลอด มีการ update ขอมูลทุกๆ เดือน พัฒนาระบบฐานขอมูลโรคและพฤติกรรม
สุขภาพ ของกลุมสื่อสารความเสี่ยงฯเพิ่มชองทางการ Link Website ตางๆ ที่เกี่ยวของ จัดทําระบบการจัดเก็บ
ขอมูลขาวใหมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสุดทาย กิจกรรมหลักที่ 5 การสรางภาพลักษณ โดยการเฝาระวัง
และตอบโตสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งภาพลักษณเราจะดีไดคนรูจัก เมื่อมีเหตุภาวะฉุกเฉินเรา
ตองสามารถตอบโตไดเร็ว ทันตอเหตุการณ สรางความพึงพอใจใหกบั องคกร ประชาชนทีเ่ กีย่ วของ โดยปฏิบตั ิ
การรวมกับทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จัดทําสื่อเพื่อสนับสนุนทีมตอบโตภาวะฉุกเฉิน จัดทําประเด็นสารเพื่อเผย
แพรทาง Social Media จัดใหสัมภาษณของผูอํานวยการ แลวจัดทําสกรูปการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรค
เขมแข็งแบบยั่งยืนซึ่งเปนการสนับสนุนงานนโยบายของกรมควบคุมโรคโดยไดผลิตในรูปแบบของ DVD และ
แจกใหกบั เครือขายทุกอําเภอ และนําไปเผยแพรในงานสัมมนาวิชาการของกรมควบคุมโรคโดยผลิตทัง้ สิน้ 800
ชิ้น นอกจากนี้ยังจัดทําสกรูปเผยแพรทางหนังสือพิมพสวนกลาง ไตรมาสละ ครั้ง รวมเปน 4 ครั้ง

6. ปจจัย/เงื่อนไขแหงความสําเร็จ
6.1 เปนงานนโยบาย ผูบริหารใหความสําคัญ
6.2 ภาคีเครือขายสื่อมวลชน และเครือขายสาธารณสุข ใหการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความ
ความรวมมือ ในการถายทอดขอมูลขาวสารเกีย่ วกับโรคและภัยสุขภาพไปสูป ระชาชนอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันตอเหตุการณ
6.3 มีฐานขอมูลการสํารวจผลการรับรูข อ มูลขาวสารเกีย่ วกับโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่
เขตสาธารณสุขที่14 ที่สามารถนํามาวิเคราะหหาอุปสรรคปญหา เพื่อวางแผนแกไขปญหาในปตอไปทีมงาน
กลุมสื่อสารฯประกอบดวยทีมสหวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนทัศนะในการทํางาน เพื่อพัฒนางานใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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6.5 มีการบูรณาการรวมกันภายในหนวยงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการ
6.6 มีการควบคุมกํากับงานที่เปนระบบ โดยใชระบบ Estimate และ SAR

7. ปญหา อุปสรรค ตอการดําเนินงาน
มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในองคกรบอย ทําใหมีปญหาตอการทํางานที่ตอเนื่องของบุคลากร
เสียเวลาในการปรับทัศนคติตอการทํางานใหม ของคนที่ทํางานอยูเดิม จึงตองมีการพัฒนาการทํางานและ
Empower บุคลากร ตลอดเวลา

8. ความตองการการสนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.1 การสรางภาพลักษณองคกรและการสรางกลไกการบริหารจัดการการสือ่ สารสาธารณะเกีย่ วกับโรค
และภัยสุขภาพที่สําคัญของหนวยงาน จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยความรวมมือทุกคนในหนวยงาน นาจะกําหนด
ทํา MOU ของหนวยงาน
8.2 กรมควบคุมโรคนาจะสื่อสารภาพลักษณของกรมฯ ผานสื่อโทรทัศนหลัก และสงตอประเด็นยอย
ใหพื้นที่ดําเนินการ

9. ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินงานหลังมีการปรับโครงสรางมา 2 ป โดยภารกิจของยุทธศาสตรที่ 3 ประชาชนเปาหมาย
ไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ กิจกรรมหลักที่ คือ ถายทอดความรูในการดูแล
สุขภาพ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และใหมกี จิ กรรมใน
เรือ่ ง การจัดการถายทอดความรูเ พือ่ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแกประชาชน และรณรงค เผยแพร
และประชาสัมพันธเพือ่ การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผานสือ่ ตางๆ รวมทัง้ มีการจัดการ
ถายทอดความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแกประชาชน โดยการรณรงค เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ งแกประชาชน ซึง่ ภายใตบริบทดังกลาวทีถ่ กู กําหนดในแผนทีย่ ทุ ธศาสตร จําเปนตอง
ใชทรัพยากร ดานงบประมาณและบุคลากรทีม่ คี วามรูเ ฉพาะดาน รวมทัง้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ การถายทอด
องคความรู เทคนิค วิธกี าร ตางๆ แตทางหนวยงานของเรายังขาดปจจัยบางเรือ่ ง อยางเชน บุคลากรทีม่ คี วามรู
เฉพาะดานพฤติกรรม อุปกรณสื่อสารที่ทันสมัย สื่อตางๆที่พรอมใชงานโดยเฉพาะชวงเวลาที่มีการรณรงคเพื่อ
สรางกระแสรวมกับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่ เรายังมีไมครบและไมทนั สมัย เพือ่ ใหเปนทีร่ จู กั ของ
หนวยงานอื่นๆและประชาชนเพิ่มมากขึ้น เราจะตองพัฒนาเรื่องที่กลาวในปตอไป
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โครงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ
ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล ปี 2555 สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
การดำ�เนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความพร้อม และการดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากลทั้งระดับ
เขตและระดับจังหวัด สถานทีด่ �ำ เนินโครงการในเขตพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ดำ�เนินงานในเดือน ตุลาคม 2554
ถึงกันยายน 2555 งบประมาณที่ใช้ จำ�นวน 1,922,084 บาท ใน 21 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 275 คน จาก
4 จังหวัด 88 อำ�เภอ คิดเป็น ค่าใช้จ่าย 91,528 บาท /กิจกรรม ค่าใช้จ่ายต่อหัว 6,990 บาท/คน หรือ 480,521
บาท/จังหวัด หรือ 21,842 บาท/อำ�เภอ ซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเป็นเงินที่ลงไปเตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่ เพื่อ
ป้องกัน หรือบรรเทาภัย จากภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผลการดำ�เนินโครงการ
พบว่าการดำ�เนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่อาจล่าช้าไปบ้างไม่ตรงตามไตรมาส สาเหตุจากเกิด
ภาวะฉุกเฉินขึ้น เช่น นํ้าท่วมภาคกลาง บุคลากรต้องลงไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคใน
พืน้ ทีน่ าํ้ ท่วม เกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก หรือมีงานของส่วนกลางทีน่ อกเหนือจากแผนทีก่ �ำ หนดไว้ เช่น
โครงการหนอนพยาธิ เป็นต้น และจากการประเมินผลโครงการ โดยวิธีการ สังเกต ตรวจหลักฐานการมีและใช้
รายงานความก้าวหน้า รายไตรมาศ และ เอกสารนำ�เข้าและรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ พบ
ว่าภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับดี มีความคุ้มค่า การดำ�เนินงานการตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่
และยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมพร้อมและตอบภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค และจังหวัด สามารถตอบตัว
ชี้วัดได้ทั้ง 2 ตัวชี้วัด คือ 4.1.1 และ 4.1.2 โดยมี คณะกรรมการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วย
งาน รองรับการประชุมสั่งการผ่านระบบ VDO conference จากกรมควบคุมโรค เป็นกลไกสำ�คัญในการการ
ปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ขณะเกิดเหตุการณ์ และมีการประเมินความเสีย่ งต่อภาวะฉุกเฉินของพืน้ ที่ และ
ประชุมคณะกรรมการฯ การพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่อำ�เภอและการซ้อมแผนฯ เป็นกิจกรรม
สำ�คัญเตรียมพร้อมทัง้ ระดับจังหวัดและเขตในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ และสรุปบทเรียนการปฏิบตั กิ าร หลังเกิด
เหตุการณ์
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ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทำ�แผนงานโครงการของการเตรียมพร้อมและตอบภาวะฉุกเฉิน ควรแบ่งกิจกรรมออกเป็น
3 ระยะ เช่นเดียวกับระยะของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
1) ระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน
2) ระยะระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน
3) ระยะหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
2. การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งศักยภาพคน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน องค์
ความรู้ แบบฟอร์มต่างๆ สำ�คัญที่สุด เพราะหากไม่มีความพร้อม การปฏิบัติการในระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน จะ
ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมในระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินควรวิเคราะห์และจัดทำ�แผนให้ครอบคลุมทุก
ครั้ง

2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ภาวะคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ มีมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทั้งที่เป็นภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติเอง หรือจากการกระทำ�ของมนุษย์ อีกทั้งการระบาดของโรคต่างๆ ทั่วโลก และได้ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทัง้ ชีวติ ทรัพย์สนิ และระบบความมัน่ คงของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทัง้ จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศ อย่างรุนแรง ทั่วโลก และในบางภูมิภาค เช่น ในปีล่าสุด 2554
ได้เกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ E. coli ในยุโรป และในประเทศไทยเมื่อปี 2545 ได้รับผล
กระทบจากการ เกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Sever Acute Respiratory Syndrome:
SARS) และต่อด้วยการระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2546 ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ Tsunami ในปลายปี 2547
และ นํ้าท่วม ดินโคลนถล่ม ต่อเนื่องทุกปี ในพื้นที่เชิงเขา และลุ่มนํ้า โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A
( H1 N1 )ในปี 2552 ต่อเนื่องถึงปี 2553 ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ภัยพิบตั ติ า่ งๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ภาครัฐและประชาชนเพือ่ หยุดภาวะฉุกเฉิน/สถานการณ์รนุ แรงให้กลับสูภ่ าวะ
ปกติในระยะสั้นที่สุด ด้วยมาตรการที่มีความพร้อมไว้รับมืออย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และการป้องกัน ควบคุม
ยับยั้งไม่ให้โรคและภัยสุขภาพแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ในเขตสาธารณสุขที่ 14 ปลายปี 2553 ได้เกิด
อุทกภัยในทั้ง 4 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ โรงพยาบาล สถานที่ราชการ พื้นที่การเกษตร
และบ้านเรือนราษฎร ได้รับผลกระทบเป็นจำ�นวนมาก และในปี 2554 ได้เกิดความไม่สงบตามแนวชายแดน
ไทย กัมพูชา ราษฎรต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวเป็นจำ�นวนมาก ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรค
ระบาดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีการระเบิดของโรงงานแป้งมันสำ�ปะหลัง ในจังหวัดชัยภูมิ ผู้เสียชีวิตจำ�นวน
20 ราย การรัว่ ไหลของสารแอมโมเนียจากโรงงานนํา้ แข็งในจังหวัด นครราชสีมา บุรรี มั ย์และสุรนิ ทร์ เป็นระยะๆ
จึงทำ�ให้ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะป้องกัน ลดผลกระทบทางด้านสุขภาพจากภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศไทย
ระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้จัดทำ�ขึ้นทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค ซึ่งได้ดำ�เนินงานสอดคล้องกันทุกระดับ
โดย ได้จัดตั้ง คณะกรรมการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งมี ศูนย์ประสานงานเตรียมพร้อมแห่งชาติ 17 ด้าน ใน
กระทรวงสาธารณสุข มีศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค
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ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการ
เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัด
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขึ้น ตั้งแต่ปี
2548 ในรูปแบบของคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และได้ดำ�เนินงานพัฒนาบุคลากร
ทั้งระดับเขต จังหวัดและอำ�เภอ พร้อมทั้งจัดทำ�แผน ซ้อมแผนและเตรียมความพร้อม เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสุขภาพเป็นต้นมา ซึ่งการดำ�เนินการได้ในระดับหนึ่ง การเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
นครราชสีมา จึงได้ดำ�เนินการจัดตั้งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อมและดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติอย่างรวดเร็วตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นเอกภาพ
และสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติที่อาจเกิดมีขึ้นได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลและทันต่อความต้องการของ
พื้นที่

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้มีความพร้อม และการดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่ และได้มาตรฐานสากลทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดพร้อมในด้านโครงสร้าง คน วัสดุอุปกรณ์ และกลไกในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค
และภัยสุขภาพในระดับเขต จังหวัด
เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพในระดับเขต
จังหวัด
เพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
ดำ�เนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งในระดับเขต จังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล
ประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพในเขตฯ 14
เพือ่ ให้บคุ ลากร(ทีมSRRTระดับอำ�เภอ)สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการตรวจจับการระบาด
ได้
เพื่อให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของทีม SRRT ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนด
เพื่อให้มีแนวทางการสอนการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและตรวจจับการระบาด โดยใช้รูปแบบ
e – learning ผ่านเว็บไซด์กลุ่มระบาดวิทยา
เพื่อให้มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยา ผ่านสังคมออนไลน์ (Social network
: facebook)
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
4.1 ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกและขั้นตอนการบริหารจัดการการเตรียมความพร้อม และการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (5 ขั้นตอน)
4.2 ระดับความสำ�เร็จของของสถานการณ์ฉกุ เฉินและภัยพิบตั ซิ งึ่ มีปญ
ั หาโรคและภัยสุขภาพทีท่ หี่ น่วย
งานสามารถตอบโต้ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (5 ขั้นตอน)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ตามโครงการหลักทัง้ หมด ซึง่ เป็นผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4 ทัง้ สิน้ 1,919884.20 บาท
ผลการใช้จ่าย 1,919884.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.77
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย คือใช้ไป ร้อยละ 90.77
มีเพียงกิจกรรม การนิเทศ ติดตามผลการดำ�เนินงานประเมินพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นที่ใช้จ่ายงบประมาณไปร้อยละ
12.48 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กำ�หนด กิจกรรมสรุปผลการดำ�เนินงานประเมินพื้นที่เสี่ยง รายไตรมาส ไม่ได้ดำ�เนิน
การในไตรมาสแรกเนื่องจากบุคลากรต้องลงสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ที่ถูก
นาํ้ ท่วม จึงดำ�เนินการร้อยละ 64.59 สำ�หรับกิจกรรมปฏิบตั กิ ารตอบโต้ภาวะฉุกเฉินดำ�เนินการได้รอ้ ยละ 75.96
และการสรุปบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนั้น ดำ�เนินการได้ร้อยละ 32.87 ใน 2 กรณี คือนํ้าท่วม และ
อุบัติเหตุหมู่ทั้งนี้ ก็แล้วแต่เหตุการณ์ฉุกเฉินที่สามารถตอบโต้ได้ในแต่ละครั้ง
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย ผลงานรอบ
12 เดือน
1. มีศนู ย์เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพทีม่ กี ลไก 1 ศูนย์
1 ศูนย์
และขั้นตอนบริหารจัดการการที่ได้ มาตรฐานสากล 1 ศูนย์
2. มีแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯตามการประเมินความเสีย่ งของ 1 แผน
1 แผน
พื้นที่อย่างน้อย 1 แผน
3. แผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ได้รับการฝึกซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้ง 1 ครั้ง
1 ครั้ง
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ในการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อ 1 ระบบ
1 ระบบ
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ ในระดับเขต จังหวัด จำ�นวน 1 ระบบ
5. รายงานผลประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งความเสีย่ งต่อภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัย 4 ครั้ง
4 ครั้ง
สุขภาพในระดับเขต ไตรมาสละ1 ครั้ง
6. เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านใน ศตม,นคม มากกว่าร้อยละ 80 ได้รบั การถ่ายทอด ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.50
ความรู้การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ
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ผลผลิต

เป้าหมาย ผลงานรอบ
12 เดือน
7. บุคลากรอำ�เภอเข้มแข็งที่เป็นเป้าหมายหลักการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 16 16 แห่ง
16 แห่ง
แห่ง มีความรู้ใน ระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
8. สรุปบทเรียนการดำ�เนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ 1 เรื่อง
1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง
9. รายงานผลการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทาง 1 เรื่อง
1 เรื่อง
สาธารณสุขในพื้นที่ จำ�นวน 1 เรื่อง
10. รายงานการพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและการ 1 เรื่อง
1 เรื่อง
ตรวจจับการระบาด ปีงบประมาณ 2555 จำ�นวน 1 เรื่อง
11. สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ (Multimedia Learning)การวิเคราะห์ 1 เรื่อง
1 เรื่อง
สถานการณ์โรคและตรวจจับการระบาด ผ่านเว็บไซต์กลุ่มระบาดวิทยา
จำ�นวน 1 เรื่อง
12. รายงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยา ผ่านสังคม 1 เรื่อง
1 เรื่อง
ออนไลน์ (Social network : facebook)
(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ผลงานรอบ
12 เดือน
1 ศูนย์

1. มีศนู ย์เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพทีม่ กี ลไก 1 ศูนย์
และขั้นตอนบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล 1 ศูนย์
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ในการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อ 1 ระบบ
1 ระบบ
ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพในระดับเขต จังหวัด จำ�นวน 1 ระบบ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติการตอบโต้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.50
ภาวะฉุกเฉินฯผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด(ร้อยละ 80)
4. จำ�นวนบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯในอำ�เภอเข้มแข็ง ร้อยละ 80 ร้อยละ 93.75
16 แห่ง มีความรู้ในระบบบัญชาการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯผ่านเกณฑ์ที่
กำ�หนด (ร้อยละ 80)
5. สถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติซึ่งมีปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่กรม 1 เรื่อง
3 เรื่อง(นํ้า
ควบคุมโรคสามารถตอบโต้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด 1 เรื่อง
ท่วม อุบัติเหตุ
มือเท้าปาก)
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6. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่เข้าอบรม สามารถวิเคราะห์และตรวจจับการ ร้อยละ 80
ระบาดได้
7. สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนรู้ (Multimedia Learning)การวิเคราะห์ 1 เรื่อง
สถานการณ์โรคและตรวจจับการระบาด ผ่านเว็บไซต์กลุม่ ระบาดวิทยา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง

ร้อยละ 100
1 เรื่อง

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงานปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขของบุคลากร การบูรณาการงานในระหว่างกลุ่มงาน การประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนงาน
โครงการให้บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผลการวิเคราะห์
ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการทั้ง 7 ตัวชี้วัด สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็น ร้อยละ 100

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำ�คัญของการดำ�เนินงานปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายให้ความสำ�คัญ ตั้งใจในการอบรม และปฏิบัติงาน ความร่วม
มือของทุกคนในกลุ่มงานที่รับผิดชอบ และระหว่างกลุ่มงาน เนื่องจากโครงการมีลักษณะเป็นแผนงาน รวม
กิจกรรมซึ่งเป็นงานประจำ�เดิมไว้ ดังนั้น การดำ�เนินงานโดยกลุ่มที่รับผิดชอบกิจกรรมและติดตามกำ�กับโดยผู้
ดูแลโครงการ จึงต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจ และรับผิดชอบในกิจกรรมที่รับไปปฏิบัติ

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
บางกิจกรรมซึง่ เป็นกิจกรรมปฏิบตั กิ รณีทไี่ ม่เกิดภาวะฉุกเฉิน ไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามทีก่ �ำ หนดไว้
หรือ ดำ�เนินการล่าช้า เนือ่ งจากมีภาวะฉุกเฉินขนาดใหญ่ซงึ่ ต้องระดมบุคลากรเข้าดำ�เนินการ เช่น การปฏิบตั งิ าน
กรณีนํ้าท่วม หรือการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก การระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจั ด งบประมาณสำ � รองจ่ า ยในการดำ � เนิ น การตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ในช่ ว งปลายปี และต้ น
ปีงบประมาณ ในกรณีที่งบประมาณและโครงการต่างๆ ใช้จ่ายหมดแล้ว หรืองบประมาณใหม่ยังไม่ได้รับการ
อนุมัติให้ดำ�เนินการ
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9. ข้อเสนอแนะ
9.1 การจัดทำ�แผนงานโครงการของการเตรียมพร้อมและตอบภาวะฉุกเฉิน ควรแบ่งกิจกรรมออกเป็น
3 ระยะ เช่นเดียวกับระยะของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
1) ระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน
2) ระยะระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน
3) ระยะหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
9.2 การเตรียมพร้อมในระยะก่อนเกิดเหตุการณ์ทั้งศักยภาพคน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน
องค์ความรู้ แบบฟอร์มต่างๆ สำ�คัญที่สุด เพราะหากไม่มีความพร้อม การปฏิบัติการในระยะเกิดภาวะฉุกเฉิน
จะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมในระยะก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินควรวิเคราะห์และจัดทำ�แผนให้ครอบคลุม
ทุกครั้ง
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โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ปีงบประมาณ 2555

1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 พ.ศ.2555 มีการ
ดำ�เนินงาน 1 เรือ่ งได้แก่การพยากรณ์โรคเลปโตสไปโรซีส ซึง่ ผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่าง ๆ ต่อการเกิดโรค เลปโตสไปโรซีส ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 พบว่า
ปัจจัยด้านปริมาณนํา้ ฝน ปริมาณปศุสตั ว์ ปริมาณหนูนา และปริมาณแหล่งนํา้ และการมีนาํ้ ท่วมขัง ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส พฤติกรรมเสี่ยงสำ�คัญที่เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโรคเลปโตสไป
โรซีส คือพฤติกรรมของประชาชนในการประกอบอาชีพและการดำ�เนินชีวิต ได้แก่ การไม่สวมรองเท้าขณะทำ�
นา ทำ�สวน การมีแผลที่เท้า ขา มือ หรือลำ�ตัว แล้วลงนํ้าหาปลาตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ การจับหนู ชำ�แหละ
หนูโดยไม่ใช้ถงุ มือ เมือ่ พยากรณ์โรคล่วงหน้า ใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Time Series Model) โดยใช้
ข้อมูลรายเดือน พ.ศ.2545-2554 คาดคะเนจำ�นวนผูป้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรซีส ได้วา่ ในปี 2555 จะมีผปู้ ว่ ยทัง้ สิน้
1,575 ราย โดยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สภาพลักษณะทั่วไปต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค และเมื่อนำ�มา
เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานมีลักษณะการเกิดโรคที่สอดคล้องกัน
ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการถ่ายทอดความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ติ นในการป้องกันควบคุม
โรคที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การใส่รองเท้าบู๊ทเวลาทำ�นา หากเป็นแผลหลีกเลี่ยงการเดินยํ่านํ้า/ลุยนํ้า
หลีกเลีย่ งการลงแช่นาํ้ ติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงการอาบนํา้ ทำ�ความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น
1.1 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรครวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมี
ถ่ายทอดความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ติ นในการป้องกันควบคุมโรคทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เช่น การใส่รองเท้า
บู๊ทเวลาทำ�นา หากเป็นแผลหลีกเลี่ยงการเดินยํ่านํ้า/ลุยนํ้า หลีกเลี่ยงการลงแช่นํ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน รวม
ถึงการอาบนํ้าทำ�ความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1.2 ควรทำ�การศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ของซีโรวาร์ของเชื้อในปศุสัตว์และหนูนา เพื่อยืนยันและ
หามาตรการการป้องกันการติดต่อโรคในปศุสัตว์และในคนต่อไป
1.3 ในพื้นที่ที่ปริมาณนํ้าน้อย แหล่งนํ้าน้อย แต่พบการติดเชื้อในปศุสัตว์สูง ควรเน้นให้ประชาชน
ระวังและป้องกันการติดเชื้อ ให้เข้มข้นและมากกว่าพื้นที่ที่แหล่งนํ้ามาก และมีการติดเชื้อน้อย
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2. การแก้ไขปัญหาระยะยาว
2.1 ควรทำ�การศึกษาวิจัยหรือหานวัตกรรมใหม่ ในการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
2.2 ควรกำ�หนดให้โรคเลปโตสไปโรซีสอยูใ่ นแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรค เพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องในการป้องกันควบคุมโรคแก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2.3 ควรปรับปรุงมาตรฐานการทำ�ปศุสตั ว์ เพือ่ ป้องกันการเข้ามาหากินของหนูในเขตปศุสตั ว์ซงึ่ จะ
ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อโรคเลปโตสไปร่าในปศุสัตว์ได้
2.4 จากการศึกษาพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ต้องเน้น
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยทำ�ให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนเชื้อน้อยที่สุด เน้นการแก้ปัญหาแบบสหวิชาชีพ เช่น
ปศุสตั ว์มมี าตรการในการเคลือ่ นย้ายสัตว์ขา้ มถิน่ เกษตรอำ�เภอ ปรับเปลีย่ นหรือส่งเสริมเกษตรกรรมธรรมชาติ
สาธารณสุขปรับวิธีการให้ความรู้ เริ่มจากผู้ให้ความรู้ต้องเข้าใจวิถีชีวิตและวิธีคิดเกี่ยวกับโรคของคนในชุมชน
ตลอดจนความรู้ที่ให้ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและนำ�ไปปฏิบัติได้
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรครวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรมีการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละแนวทางการปฏิบตั ติ นในการป้องกันควบคุมโรคทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เช่น การใส่รองเท้า
บู๊ทเวลาทำ�นา หากเป็นแผลหลีกเลี่ยงการเดินยํ่านํ้า/ลุยนํ้า หลีกเลี่ยงการลงแช่นํ้าติดต่อกันเป็นเวลานาน รวม
ถึงการอาบนํ้าทำ�ความสะอาดร่างกายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะให้งานระบาดวิทยาทุกจังหวัดมีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาของ
จังหวัด เพื่อให้หน่วยงานระดับพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ในการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

2. หลักการและเหตุผล
สืบเนือ่ งจากปัจจุบนั ยังมีการระบาดของโรค และภัยสุขภาพเกิดขึน้ เป็นจำ�นวนมาก บางโรคเป็นโรคทีม่ ี
การระบาดแบบเป็นวงรอบ เช่นโรคไข้เลือดออก บางโรคเป็นโรคอุบตั ใิ หม่ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุใ์ หม่ 2009 บางโรคเป็นอุบตั ซิ าํ้ ทีเ่ คยระบาดในอดีตแล้วกลับมาระบาดใหม่ เช่น ไข้ปวดข้อชิคนุ กุนย่า โดย
เฉพาะโรคไข้เลือดออก จัดว่าเป็นโรคติดต่อนำ�โดยแมลงทีเ่ ป็นปัญหาสำ�คัญของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่
14 มาอย่างต่อเนือ่ ง มีการรายงานผูป้ ว่ ยจากโรคไข้เลือดออกทุกปี ในรอบ 5 ปี ทีผ่ า่ นมามีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ย ระหว่าง
4,000 – 14,000 ราย มีผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ.2553 จำ�นวน 20 ราย
เพือ่ ให้การดำ�เนินการป้องกันควบคุมโรคมีประสิทธิภาพทันต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีตอ่ ๆ ไป
จึงจำ�เป็นต้องมีการพยากรณ์โรคเพือ่ เตือนภัยแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไกการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกขึน้ เพือ่ พยากรณ์
แนวโน้มของสถานการณ์โรคทีถ่ กู ต้อง และมีแนวทางหรือมาตรการให้การแก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีต่ อ่ ไป
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ให้การรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มีความ ถูกต้อง
แม่นยำ� 
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อให้มีรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออกของเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14 มีความ ถูกต้อง
แม่นยำ� นำ�ไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคได้

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค ระดับ 5
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก จำ�นวนรายงานการพยากรณ์โรคที่สำ�คัญตามที่กำ�หนด จำ�นวน 1 เรื่อง

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 88,500 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่…1/1.1……… ผลการใช้จ่าย 88,332.10 ..บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณตํ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากส่วนหนึ่งตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และค่าวัสดุ ซึ่งใช้ตามที่เบิกจ่ายจริง
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
มีการจัดทำ�ข่าวกรองเตือนภัยตามเป้าหมายที่กำ�หนด
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
จำ�นวนรายงานการพยากรณ์โรคเลปโตสไปโรซีส
1 เรื่อง
1 เรื่อง
(PART จ-2และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสำ�เร็จของการมีกลไกการพยากรณ์โรค

เป้าหมาย ผล 12 เดือน
ระดับ 5
ระดับ 5
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กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการทบทวนวรรณกรรม
2. ความสนใจของผู้บริหารของหน่วยงานและผู้บริหารระดับเขต
3. การดำ�เนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้หลายด้าน
4. การให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมควบคุมโรค
ผลการวิเคราะห์
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดทั้งด้านปริมาณและด้านงบประมาณ
(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
มีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำ�หนด
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
มีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเป้าหมายทีก่ ำ�หนด
1 เรื่อง

ผลงาน
1 เรื่อง

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

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ความร่วมมือของเครือข่ายระบาดวิทยาทั้งในและนอกหน่วยงานในการทบทวนวรรณกรรม
2. การให้คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคจากผู้เชี่ยวชาญของ
กรมควบคุมโรค

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
ไม่มี
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8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการสนับสนุนความรู้ด้านการจัดทำ�รายงานพยากรณ์โรค และต้องการการสนับสนุนข้อมูลจาก
เครือข่ายภายนอกหน่วยงาน

9. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทำ�รายงานการพยากรณ์โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
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โครงการการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพปี 2555 สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
โครงการนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ เพือ่ ยกระดับกระบวนการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาพรวมให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรมหลักที่สำ�คัญ 2 ด้านประกอบด้วย 1) การ
ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ การประชุม
ทีป่ รึกษาจังหวัดในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 การร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุข
ระดับเขต (คปสข.) การจัดทำ�รายงานประจำ�ปี และ 2) การประเมินผลโครงการและโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่
ตามจุดเน้นกรมควบคุมโรค 2 เรือ่ งประกอบด้วยโครงการอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืนฯและการประเมิน
ผลระบบควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสระดับอำ�เภอ ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั ความสำ�เร็จคือรายงานการประเมินผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ การดำ�เนินงานดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมสำ�คัญในการผลักดัน
ให้การประเมินผลมีคุณภาพประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับในส่วนเขต จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล นักวิชาการที่มี
ความรู้ ความเข้าใจตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำ�เนินงานทุกระดับ ภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนที่ร่วมให้
ข้อมูลสำ�คัญ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญดังนี้
1. บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลมีทักษะ ประสบการณ์ตลอดทั้งการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรคอย่างเป็นระบบจำ�นวน 10 คน จากการนิเทศงานร่วมกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขต 14 การประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) การประชุม
ที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านองค์ความรู้ ทักษะ การ
ออกแบบการประเมิน การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินอย่างเป็นระบบจำ�นวน 10 คน ในเวทีการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ กำ�หนดกรอบ แนวทาง ตัวชีว้ ดั การประเมิน การออกแบบการประเมินนโยบาย การออกแบบ
เครื่องมือ การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเชิงคุณภาพ
3. เกิดบรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องใน สคร.5 เช่น กลุม่ แผน
งานฯ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มระบาดวิทยาฯ กลุ่มตอบโต้ฯ ซึ่งส่งผลต่อการทำ�งาน
เป็นทีมและการประสานงานที่เอื้อต่อความสำ�เร็จของการประเมินผล
4. การจัดทำ�รายงานการประเมินผลตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจำ�นวน 2 เรื่องได้แก่ อำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนฯและการประเมินผลระบบควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในระดับอำ�เภอ โดย
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยประเมินผล
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5. การจัดทำ�รายงานการประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) นิเทศร่วมกับ
ผู้ตรวจราชการ การประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการประเมิน
โครงการ
จากผลการดำ�เนินงานดังกล่าวเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งของการพัฒนางานประเมินผลเชิงคุณภาพใน
ปีงบประมาณ 2555 ภารกิจทีต่ อ้ งดำ�เนินการต่อเนือ่ งของกลุม่ แผนงานและประเมินผลคือการพัฒนาคุณภาพ
งานประเมินผลโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) จากองค์กรที่ประสบ
ความสำ�เร็จหรือมีชอื่ เสียงด้านการประเมินผลและนำ�บทเรียนมาปรับใช้กบั การประเมินผลของ สคร.5 ภายใต้
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยมีผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือการได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงาน
ประเมินผลจาก สคร.5 และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. หลักการและเหตุผล
การติดตามและประเมินผลเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธี
การดำ�เนินงานและการบรรลุผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานในด้านความเหมาะสมของวิธีการหรือกระบวนการ
พัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินจะช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสิน
คุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลโครงการต่อหรือยกเลิกรวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงองค์การ
แผนงาน โครงการ ซึง่ การติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นระบบจะส่งผลต่อระบบข้อมูล สารสนเทศเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์โครงการ การจัดหาข้อมูลเกี่ยว
กับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำ�เนินโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความสำ�เร็จและความล้มเหลว
ของโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการและแรงจูงใจในการดำ�เนินงาน
กรมควบคุมโรคได้ก�ำ หนดบทบาท ภารกิจหลักของกลุม่ แผนงานและประเมินผลในด้าน 1) จัดทำ� สือ่ สาร
ถ่ายทอด กำ�กับติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ของกรมควบคุมโรค 2) กำ�กับ ติดตามประเมิน
ผลและปรับแผนงานดำ�เนินงานและการใช้จา่ ยงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ความคุ้มค่าตามภารกิจ และ 3) พัฒนาระบบกลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนา
แนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำ�คัญของพื้นที่ ต่อภาคี
เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประเมินเนื้อหาของงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่) ซึ่งตอบ
สนองผลผลิตเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการรายงานผลการติดตามประเมินผลภาพรวมโรคและภัยสุขภาพทีส่ �ำ คัญ
และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ตามมาตรฐานสากล จากบทบาท ภารกิจดังกล่าว กลุ่มแผนงานและประเมินผลจึงได้จัดทำ�โครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ประเมินผลกิจกรรมหลักซึง่ เป็นการประเมินผลภายในองค์กรและประเมินผลโครงการระดับประเทศร่วมกับส่วน
กลางโดยมีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญคือสรุปรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีม่ ี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายใต้กระบวนการพัฒนาและรูปแบบการประเมินผลที่เป็นระบบ
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมและป้องกันโรค นิเทศร่วมกับผูต้ รวจราชการ
และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
2. เพื่อประเมินผลเชิงคุณภาพตามจุดเน้น กรมควบคุมโรค
		

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
4.1 ตัวชี้วัดโครงการ
- จำ�นวนรายงานการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรภาพรวมของเขตโดยเป็นรายงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐาน
ที่ได้รับการยอมรับ
4.2 ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก
4.2.1 จำ�นวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(P&P) นิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
4.2.2 จำ�นวนรายงานการประเมินผลโครงการและโรคที่เป็นปัญหาของพื้นที่

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 742,690 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่ 2 ผลการใช้จ่าย 711,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.83
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากการดำ�เนินงานตามโครงการในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555) พบ
ว่าใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการจำ�นวน 711,690 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.83 จากงบ
ประมาณรวม 742,690 บาท ทั้งนี้พบว่าบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรมที่ระบุในโครงการทุกกิจกรรม ส่วนสาเหตุ
ทีส่ ง่ ผลให้การใช้จา่ ยงบประมาณมีเงินคงเหลือเล็กน้อยนัน้ มาจากสัดส่วนของงบประมาณหมวดเบีย้ เลีย้ งการ
เดินทางปฏิบตั ริ าชการกับจำ�นวนบุคลากรทีอ่ อกปฏิบตั ริ าชการน้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ในโครงการเนือ่ งจากมีภารกิจ
มากและต่อเนื่องกัน
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(2 ) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
2.1 จำ�นวนรายงานการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)
2.2 จำ�นวนรายงานการนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ
จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง
2.3 จำ�นวนรายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการในประเด็น จำ�นวน 1 เรื่อง
จำ�นวน 1 เรื่อง
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
2.4 จำ�นวนรายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพตามจุดเน้น กรม จำ�นวน 2 เรื่อง
จำ�นวน 2 เรื่อง
ควบคุมโรค
(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงานรอบ 12 เดือน
จำ�นวนรายงานการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน
2 เรื่อง
2 เรื่อง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาพรวมของเขตทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ตามมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับ
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. การจัดทำ�โครงการทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้มตี วั ชีว้ ดั ในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ชดั เจน
2. การจัดโครงสร้างภายในของกลุม่ แผนงานและประเมินผล โดยกำ�หนดให้งานประเมินผลเป็น Focal
point ในแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ
3. การกำ�หนดบุคลากรหลักเพื่อรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ในด้านต่างๆของงานประเมินผลเช่น การประเมิน P&P การนิเทศร่วมกับผู้ตรวจราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติ
การฯ เป็นต้น
4. การจัดระบบกำ�กับ ติดตามจากผูบ้ ริหารและหัวหน้างานอย่างต่อเนือ่ งโดยประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ก่อน(Before Action Review: BAR) และหลังดำ�เนินการ (After Action Review: AAR)ในแต่ละ
กิจกรรม
5. การประสานงานที่ชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการประเมินผล สคร.5 การบูรณาการกิจกรรมการ
ประเมินร่วมกับกิจกรรม Coaching อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เป็นต้น
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6. การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในรูปแบบ Estimate, SAR, PART รวมทั้งการรายงานในที่
ประชุมผู้บริหาร สคร.5
7. ระบบงบประมาณที่มีความชัดเจน คล่องตัวภายใต้ระเบียบการบริหารงบประมาณ
ผลการวิเคราะห์
จากการดำ�เนินงานในโครงการฯพบว่าบรรลุเป้าหมายในทุกกิจกรรมร้อยละ 100 ดังนี้
กิจกรรม
เป้าหมาย ผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) นิเทศร่วมกับผู้ตรวจ
ราชการ และประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.1 การจัดประชุมที่ปรึกษาจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
10 ครั้ง
10 ครั้ง
1.2 ร่วมประชุมประจำ�เดือนกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดใน
10 ครั้ง
10 ครั้ง
พื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.3 ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1 ครั้ง
1 ครั้ง
(P&P) ระดับเขต ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
1.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุข
6 ครั้ง
6 ครั้ง
ระดับเขต (คปสข.)
1.5 การนิเทศงานร่วมกับผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
2 ครั้ง
2 ครั้ง
14 ในกรณีปกติและบูรณาการ
กิจกรรม
เป้าหมาย ผลการดำ�เนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 การประเมินผลเชิงคุณภาพตามนโยบายเน้นหนัก กรมควบคุมโรค
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำ�หนดกรอบการประเมินผลฯ - จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
-ได้ ก รอบการ -ได้กรอบการประเมิน
ประเมินผลฯ ผลฯ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้าฯ
- จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
-ได้ เ ครื่ อ งมื อ -ได้เครื่องมือ ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ดั การประ การประเมินผลฯ
เมินผลฯ
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำ�เสนอผลการประเมินฯและจัดทำ�ข้อ - จำ�นวน 30 คน -จำ�นวน 30 คน
เสนอแนะเชิงนโยบาย
-ได้รายงานการ -ได้ ร ายงานการประ
ประเมินผลฯ 2 เมินผลฯ 2 เรื่อง
เรื่อง
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6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ

สคร.5

1. แผนปฏิบัติราชการและโครงการฯมีความชัดเจน
2. ผู้บริหารทุกระดับใน สคร.ให้ความสนใจและเห็นความสำ�คัญ สนับสนุนให้เป็นตัวชี้วัดหลักของ

3. การมีส่วนร่วมในการออกแบบการประเมินผลเชิงคุณภาพฯจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ใน สคร.5
4. ความสนใจและความร่วมมือต่อการดำ�เนินงานของผู้บริหารทุกระดับในจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล
5. ความรู้ ทักษะด้านการประเมินผลของนักวิชาการกลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5
6. ภาวะผู้นำ�และการทำ�งานเป็นทีมของบุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผล สคร.5
7. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากกลุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องใน สคร.5 เช่น กลุ่มพัฒนา
ภาคีเครือข่าย กลุ่มระบาดวิทยาฯ กลุ่มตอบโต้ฯเป็นต้น
8. ความร่วมมือจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อำ�เภอที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
9. ความร่วมมือจากภาคท้องถิ่นและภาคชุมชนต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
10. การรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นระบบ
11. งบประมาณมีความชัดเจน คล่องตัว

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
ไม่มี

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งานประเมินผล กลุ่มแผนงานฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตาม ประเมินผลฯโดยเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กระบวนการดำ�เนินงาน การวิเคราะห์และสรุปผลเป็นรายงานที่มีคุณภาพในระยะเวลา 1
ปีงบประมาณ (1 ต.ค. 54-30 ก.ย.55) ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องจึงต้องการการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารในด้านการประกันคุณภาพงานประเมินผล โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) จากองค์กรทีป่ ระสบความสำ�เร็จหรือมีชอื่ เสียงด้านการประเมินผลและนำ�บทเรียน
มาปรับใช้กับการประเมินผลของ สคร.5 ภายใต้กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ โดยมีผลลัพธ์ที่สำ�คัญคือการ
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพงานประเมินผลจาก สคร.5 และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองค์กร และศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
เนื่องจากสำ�นักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้กำ�หนดให้หน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค ทุก
แห่งต้อง ดำ�เนินการเกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรภายใต้แนวทางของการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยกรมควบคุมโรค ได้จดั ทำ�ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสากล โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยมีการวัดผลตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยกำ�หนด
ให้มีตัวชี้วัดประจำ�หมวดต่างๆ ทั้ง 6 หมวด และมีการทำ� self-certify และ fundamental level ซึ่งจากผลการ
ดำ�เนินงาน สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 สามารถดำ�เนินงานได้บรรลุตวั ชีว้ ดั ทุกตัว แต่อย่างไรก็ตาม หน่วย
งานยังต้องการความต่อเนือ่ งในการทำ�งานตลอดจนยกระดับผลเชิงคุณภาพ เพือ่ รองรับการพัฒนาเข้าสูเ่ กณฑ์
progressive level ในปีต่อไป
ปัญหา อุปสรรค
บุคลากร กลุ่มงานพัฒนาองค์กรของ สคร.5 กำ�ลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
PMQA จึงอาจทำ�ให้การทำ�งานยังทำ�ได้ไม่เต็มศักยภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. งาน PMQA เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญซึ่งต้องเร่งรัดและดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและกรมกำ�ลังพัฒนา
เข้าสู่ progressive level ในปีต่อไป
2. ควรมีคมู่ อื การดำ�เนินงาน PMQA ทีช่ ดั เจน หรืออาจมีทปี่ รึกษาในการทำ�งานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2. หลักการและเหตุผล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 -2555) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่า
ด้วยการมุง่ เน้นองค์การทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง และบุคลากรมีความพร้อม และความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริม่
เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้กำ�หนดเป้าประสงค์ให้ส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะ และมีความพร้อมในการดำ�เนินงาน ทัง้ นี้ ได้ก�ำ หนดตัวชีว้ ดั และ
เป้าหมายคือ “ระดับความสำ�เร็จของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุง และยกระดับคุณภาพ
การบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์การ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลีย่ ” และ “ระดับสมรรถนะของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย” ทั้งนี้ก็เพื่อให้
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กรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล และมีบคุ ลากรทีม่ ขี ดี สมรรถนะตามที่
กำ�หนด
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมควบคุมโรค ในส่วน
ภูมภิ าค ทีร่ ว่ มผลักดัน/สนับสนุนให้กรมควบคุมโรคบรรลุเป้าหมายดังทีก่ ล่าวในข้างต้น ได้รบั มอบนโยบาย และ
กรอบการดำ�เนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องค์กร และบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง ได้มาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ให้ครอบคลุมทุกหมวด อันประกอบไปด้วย
หมวด 1 การนำ�องค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดำ�เนินการ
และในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ให้ประยุกต์ใช้แนวทางการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน กพ. ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2555 กรมควบคุมโรคมีจุดเน้นการการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ 2 ข้อ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค
รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) โดยเน้นการดำ�เนินงานเชิงระบบ
2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยประเมินสมรรถนะตามสายงาน Job Competency สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และข้อมูลที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในระดับพืน้ ฐาน (Fundamental Level) เพือ่ การก้าวสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีระบบ
บริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลด

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพือ่ ให้กระบวนการนำ�องค์กรสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้ได้คณ
ุ ภาพผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในระดับพื้นฐาน
2. เพือ่ ให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ผิ า่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในระดับพื้นฐาน
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3. เพื่อให้กระบวนการให้ความสำ�คัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน
4. เพือ่ ให้การจัดวางกระบวนการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน
5. เพื่อให้การจัดวางกระบวนการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลสู่การปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน
6. เพือ่ ให้การจัดวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูก่ ารปฏิบตั ิ ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในระดับพื้นฐาน

4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
ระดับความสำ�เร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำ�เร็จของผลลัพธ์ในการ
ดำ�เนินการพัฒนาองค์กร (ระดับ 5)

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 1,669,900 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลัก 2.2 ผลการใช้จ่าย 1,669,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากยอดงบประมาณทีตั้งแผนไว้ 1,669,900 บาท ได้ดำ�เนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส
4 เป็นยอดงบประมาณ 1,669,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ในการดำ�เนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 2555
นั้น มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ คือ ไตรมาส 1- 4 เบิกจ่ายได้ ตามลำ�ดับดังนี้
ร้อยละ 40.70, 64.06, 82.14 และ 100 จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณครบร้อยละ 100
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
4.1 สรุ ป ผลการประเมิ น ความเข้ า ใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน 1 เรื่อง
ทิศทางขององค์การของบุคลากร สคร.
- บุคลากร สคร.5 มีความรู้ ความเข้าใจทิศทางของ
5 (R.M 1.1)
องค์การ (RM 1.1) ร้อยละ 80.24
4.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน 1 เรื่อง
ของบุคลากรที่มีต่อการนำ�องค์การของ
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการนำ�องค์การของผู้
ผู้บริหาร (R.M 1.2)
บริหาร (RM 1.2) ร้อยละ 71.63
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ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
4.3 ตัวชี้วัดสำ�คัญของ สคร.5 มีความ 1 หน่วย ตัวชี้วัดสำ�คัญของ สคร.5 มีความสำ�เร็จเฉลี่ยถ่วง
สำ�เร็จเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักไม่น้อยกว่าร้อย
งาน
นํา้ หนัก ร้อยละ 76.78 ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม
ละ 80 (R.M 1.3)
2555..(ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำ�เนินการ) คาดว่า
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาน่าจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4.4 มาตรการ/โครงการตามนโยบาย มาตรการ/ การกำ � กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี มี ค วามสำ � เร็ จ 4
การกำ�กับดูแลองค์การที่ดีมีความสำ�เร็จ โครงการ มาตรการ/โครงการ (ร้อยละ 100) ได้แก่
(R.M 1.4)
1. ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
3. ด้านองค์การ กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมการ
ทำ�งาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร
4. ด้านผูป้ ฏิบตั งิ าน กิจกรรมการจัดวางกระบวนการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
4.5 ผู้รับบริการขององค์การมีความเชื่อ 1 หน่วย ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของ
มั่นด้านธรรมาภิบาล (ค่าเฉลี่ย) ไม่น้อย
งาน
สคร.5 (Poll online) 1 หน่วยงาน ระดับ 4 (ค่าเฉลี่ย
กว่า ระดับ 3 (R.M 1.5)
4.17)
4.6 สคร.5 มียทุ ธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิ 1 แผน สคร.5 มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ราชการ 4 ปี
จำ�นวน 1 แผน
4.7 สคร.5 มีแผนปฏิบัติราชการประจำ� 1 แผน สคร.5 มีแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2555 จำ�นวน
ปี 2555
1 แผน
4.8 สคร.5 มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 1 แผน สคร.5 มี (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 ที่
ปี 2556 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมควบคุ ม โรค
กรมควบคุมโรค
จำ�นวน 1 แผน
4.9 กิจกรรมของ สคร.5 มีการบริหาร ร้อยละ 80 การบริหารโครงการในระบบ Estimates สคร.5 เป็น
โครงการในระบบ Estimates เป็นปัจจุบนั
ปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน ร้อยละ 90
ถูกต้องและครบถ้วน
4.10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มี ส รุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ
ของผู้รับบริการ (R.M 3.1)
บริการ จำ�นวน 1 เรื่อง
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ผลผลิต
เป้าหมาย
4.11 สรุปผลการประเมินความไม่พึง 1 เรื่อง
พอใจของผู้รับบริการ (R.M 3.2)
4.12 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรือ่ ง
ของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์ (R.M 3.3)
4.13 สรุปผลการดำ�เนินการ/โครงการที่ 1 เรือ่ ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชการ (R.M 3.4)
4.14 สรุ ป ผลการดำ � เนิ น การตาม 1 เรือ่ ง
มาตรฐานคู่มือการให้บริการ (R.M 3.5)
4.15 สคร.5 มี ฐ านข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม 6 ฐาน
ครอบคลุ ม ถู ก ต้ อ ง และทั น สมั ย ข้อมูล
สนับสนุนการดำ�เนินงานของยุทธศาสตร์
(R.M 4.1)

4.16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ (R.M
4.2)
4.17 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 (R.M 4.3)

1 เรื่อง

1 เรื่อง

ผล 12 เดือน
- มีสรุปผลการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับ
บริการ จำ�นวน 1 เรื่อง
- มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและ
เครือข่ายทีม่ ตี อ่ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ จำ�นวน
1 เรื่อง (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.29)
- มีผลการดำ�เนินงานโครงการ กิจกรรมการตรวจ
สอบเรื่องร้องเรียน จำ�นวน 1 เรื่อง (ในระบบ Estimates)
- มีผลการดำ�เนินการตามมาตรฐานคูม่ อื การจัดการ
เรื่องร้องเรียน จำ�นวน 1 เรื่อง (ในระบบ Estimates)
- สคร.5 มีฐานข้อมูลที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง
และทันสมัย ในเว็บไซต์ สคร.5 www.dpck5.com
จำ�นวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่
1. ฐานข้อมูลเครือข่าย
2. ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
3. ฐานข้อมูลการสื่อสารความเสี่ยง
4. ฐานข้อมูลข่าวกรองเตือนภัย
5. ฐานข้อมูลแผนงาน
6. ฐานข้อมูลการพัฒนาองค์กร
- มีผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
- ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ สคร.5 ร้อยละ 82.24
- มีผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของสคร.5 (Poll online) ร้อยละ 86.24
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ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
4.18 สรุปผลความสำ�เร็จของการบูรณา 1 เรื่อง - มีสรุปผลการดำ�เนินงาน จำ�นวน 1 เรื่อง (สรุป
การข้ อ มู ล สถิ ติ ภ าครั ฐ ตามมาตรฐาน
ประชุม VDO Conference การกำ�หนดแนวทาง
ข้อมูล statXML (R.M 4.4)
การดำ�เนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร วันที่ 29 มีนาคม
2555 ซึง่ ศูนย์สารสนเทศ จะทำ�ในภาพรวมของกรม
ควบคุมโรค ได้ดำ�เนินการในระดับ 3 ดังนี้
- ระดับ 1 จัดทำ�แผนปฏิบัติงาน 4 ปี
- ระดับ 2 เผยแพร่ข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย
ระบบ statXchange
- ระดับ 3 จัดทำ�ชุดข้อมูลมาตรฐาน (Minimum
Data Set)
4.19 สคร.5 มี ก ารดำ � เนิ น การตาม 3 องค์ - มีการดำ�เนินการตามแผนการจัดการความรู้ 6 องค์
แผนการจัดการความรู้ (R.M 4.5)
ความรู้ ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์
4.20 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การ (R.M 5.1)
- บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ องค์ ก าร ร้ อ ยละ
67.37
4.21 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
(R.M 5.2)
ร้อยละ 69.93
4.22 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
ของบุคลากรทีม่ ตี อ่ ระบบประเมินผลการ
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (R.M 5.3)
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 59.57
4.23 สรุปผลการใช้เกณฑ์การประกัน 1 เรื่อง - มี ผ ลการใช้ เ กณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก
คุณภาพการฝึกอบรม (R.M 5.4)
อบรม จำ�นวน 1 เรื่อง
- มีโครงการทีเ่ ข้าเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึก
อบรม จำ�นวน 6 โครงการ ผ่านเกณฑ์ 5 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 83.33
4.24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
ของบุคลากรที่มีต่อแผนการสร้างความ
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อแผนการสร้างความ
ก้าวหน้าในสายงาน (R.M 5.5)
ก้าวหน้าในสายงาน ร้อยละ 59.21
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ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
4.25 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
ของผูร้ บั บริการทีม่ ตี อ่ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
- ผู้รับบริการ (บุคลากรสคร.5) มีความพึงพอใจต่อ
งาน (R.M 6.1)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป ร้อย
ละ 62.94
4.26 สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง 1 เรื่อง - มีสรุปผลการประเมิน จำ�นวน 1 เรื่อง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับ
- บุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ระบบรองรั บ
ภาวะฉุกเฉิน (R.M 6.2)
ภาวะฉุกเฉิน ร้อยละ 80.25
4.27 สคร.5 มีการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติ 1 เรื่อง - มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน (Work Manual) ตาม
งาน (Work Manual) ตามกระบวนการ
กระบวนการสร้างคุณค่า จำ�นวน 5 เรื่อง ได้แก่
สร้างคุณค่า (R.M 6.3)
1. อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
3. คู่มือข่าวกรองเตือนภัย
4. แนวทางการดำ�เนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้
เลือดออก (ผลิตภัณฑ์วิชาการปี 2555)
5. คู่มือแนวทางการพัฒนาบุคลากร
4.28 สคร.5 มี ก ารดำ � เนิ น งานตาม 1 เรื่อง - มีการดำ�เนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากร
มาตรฐาน/มาตรการ/แนวทางของ
จำ�นวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 100)
กระบวนการที่สร้างคุณค่า (R.M 6.4)
4.29 สคร.5 มีกระบวนการที่ได้รับการ
2
- มี ก ระบวนการที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ผ ลการ
ปรับปรุงให้ผลการดำ�เนินงานดีขึ้น (R.M
ดำ�เนินงานดีขึ้น จำ�นวน 3 กระบวนการ ได้แก่
6.5)
1. การพัฒนาฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
2. หลั ก เกณฑ์ แ นวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึก
อบรม ดูงาน
3. ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน (e-slip)
4.30 กิจกรรมทีส่ นับสนุนสภาพแวดล้อม 1 หน่วย สคร.5 มีการพัฒนาและรักษามาตรฐานสถานที่
การทำ�งาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
งาน
ทำ�งานน่าอยู่น่าทำ�งาน และ 5 ส. ผ่านเกณฑ์ระดับ
บุคลากร ของ สคร.5 บรรลุวัตถุประสงค์
ดีมาก 7 แห่ง (ร้อยละ 35) ระดับดี 13 แห่ง (ร้อย
(R.M 6.1)
ละ 65)
4.31 สรุปผลการพัฒนาด้านคุณธรรม 1 เรื่อง มีผลการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
และจริยธรรม
สคร.5 จำ�นวน 1 เรือ่ ง (ในระบบ Estimates)
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ผลผลิต
เป้าหมาย
ผล 12 เดือน
4.32 สคร.5 ได้แผนปฏิบตั ริ าชการประจำ� 1 แผน สคร.5 มีแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี 2556 จำ�นวน
ปี 2556
1 แผน
(PART จ-2และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัว
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล 12 เดือน
ชี้วัด
6.1.1 ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของการประเมิ น องค์ ก ารด้ ว ยตนเองตาม ระดับ 5
ระดับ 5
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้น
ฐาน
6.1.2 ระดั บ ความสำ � เร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนั ก ในการบรรลุ ระดับ 5
ระดับ 5
เป้าหมายความสำ�เร็จของผลลัพธ์การดำ�เนินการ (ผลลัพธ์ของ
กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(หมวด 7)
6.2.3 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานมี ส มรรถนะตามเกณฑ์ ที่ ระดับ 5
ระดับ 5
กำ�หนด
กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
กระบวนการที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายคือ
1. มีกลุ่มงานพัฒนาองค์กรซึ่งรับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน
2. มีการทำ�งานแบบบูรณาการจากทุกกลุ่ม
3. มีการติดตามผลการดำ�เนินงานทุกเดือน
4. มีการศึกษา template ตัวชี้วัดอย่างสมํ่าเสมอ
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
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(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ชื่อตัวชี้วัด
ค่านํ้า เกณฑ์การให้คะแนน
ค่า
รวม
หนัก
เทียบ
คะแนน
กับร้อยละของผลสำ�เร็จ ที่ได้
ตามเป้าหมายของตัวชี้
วัด
1 2 3 4 5
RM 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทาง 0.167 60 65 70 75 80
5
0.835
ขององค์การ และยุทธศาสตร์ ( ร้อยละ 80.24)
RM 2.3 ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ 0.167 60 65 70 75 80
5
0.835
สอดคล้องตามเป้าหมายขององค์การ
RM 3.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับ 0.167 65 70 75 80 85
5
0.835
บริการ
RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึง 0.167 60 65 70 75 80
5
0.835
หรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของส่วนราชการ (ร้อยละ 82.24)
RM 5.4 ร้อยละของหลักสูตรการอบรมทีผ่ า่ น 0.166 60 65 70 75 80
5
0.830
เกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม
(ร้อยละ 83.33)
RM 6.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร 0.166 60 65 70 75 80
5
0.830
ที่ มี ต่ อ ระบบรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น (ร้ อ ยละ
80.25)
ผลลัพธ์การดำ�เนินการ
1.000
ผลคะแนนรวม
5.000
หมวด 1 - หมวด 6
คิดเป็นร้อยละ
100
ผลการวิเคราะห์
รายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำ�เนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) ผลลัพธ์การดำ�เนินการหมวด 1 – หมวด 6 คิดเป็น
ร้อยละ 100 สคร.5 มีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน
(Fundamental Level)

161

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1.
2.
3.
4.

การมีกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
การติดตามการทำ�งานอย่างสมํ่าเสมอ
มีการทำ�งานแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญ

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
บุคลากร กลุ่มงานพัฒนาองค์กรของ สคร.5 กำ�ลังอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
PMQA จึงอาจทำ�ให้การทำ�งานยังทำ�ได้ไม่เต็มศักยภาพ

8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีพี่เลี้ยงในการทำ�งานที่สามารถให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนินงาน PMQA ได้

9. ข้อเสนอแนะ
1. งาน PMQA เป็นตัวชี้วัดที่สำ�คัญซึ่งต้องเร่งรัดและดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและกรมกำ�ลังพัฒนา
เข้าสู่ progressive level ในปีต่อไป
2. ควรมีคมู่ อื การดำ�เนินงาน PMQA ทีช่ ดั เจน หรืออาจมีทปี่ รึกษาในการทำ�งานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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โครงการพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ตามสมรรถนะ
และมาตรฐานที่กำ�หนด

1. บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
จากยุทธศาสตร์ของ กรมควบคุมโรค กำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือ่ สนับสนุน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยให้ครอบคลุมการพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้าน
เทคนิค และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำ�
โครงการพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ตามสมรรถนะ และมาตรฐานที่
กำ�หนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ กรมควบคุมโรคกำ�หนด
ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ได้ดำ�เนินการผ่านคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้อำ�นวยการฯ เป็นที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
องค์กร เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงาน HRD./งานการเจ้า
หน้าที่เป็นทีมเลขาฯ มีการประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทำ�ให้การวางแผนพัฒนาบุคลากรและ
การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทีส่ �ำ คัญ ผ่านหัวหน้ากลุม่ ส่งต่อไปยังบุคลากรทำ�ได้คอ่ นข้างครอบคลุม สำ�หรับการ
จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร ให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 – 2556 มี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ยึดถือค่านิยมขององค์กร เพือ่ สร้างจิตสำ�นึก
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กร โดยผ่านกระบวนการ เรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้นำ�ตนเอง ผู้นำ�ทีม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคนทุกระดับให้มี พลังกายที่
เข้มแข็ง และพลังใจที่พร้อมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
และข้อมูลจาก Gap ของการประเมินสมรรถนะ และผลการสำ�รวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
ตามยุทธศาสตร์ ทำ�ให้การพัฒนาบุคลากรครอบคลุมสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางด้านเทคนิค และสมรรถนะ
ตามยุทธศาสตร์
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สรุปผลการดำ�เนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จากการดำ�เนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารในการกำ�หนดนโยบาย สนับสนุนงบประมาณ และความร่วมมือในการ
ดำ�เนินงานจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำ�ให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาครอบคลุมทัง้ สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะด้านเทคนิค และสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ และจากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรรอบที่
1 พบว่า บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สำ�รวจทั้งหมด 128 คน มีขีดสมรรถนะด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์ที่หน่วยงาน
กำ�หนดจำ�นวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 99.22 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 80) ปัจจัยแห่งความ
สำ�เร็จเนื่องจากการนำ�ข้อมูลปี 2554 มาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร และ สคร. มีการทบทวนและปรับ
แผนกลยุทธ์พฒ
ั นาบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างและมีการกำ�หนดทิศทางหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับ Competency Gap และส่งไปฝึกอบรม, มีการสอนงาน, การอบรมในขณะปฏิบตั งิ าน (On the job training)
เป็นต้น และมีการกำ�หนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะตามเกณฑ์ทกี่ รมควบคุมโรค กำ�หนดเพือ่
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกรมควบคุมโรค
ปัญหา อุปสรรค
1. ผู้ปฏิบัติงาน HRD. ขาดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้าน HRD.
2. ขาดเวทีสำ�หรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 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. หลักการและเหตุผล
ตัง้ แต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
ประเทศให้เน้นคนเป็นศูนย์กลาง มีการพัฒนาแบบองค์รวม โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพคน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมเพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์สำ�คัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 กำ�หนดให้มีการวางระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบ รู้ลึก เป็น
แรงผลักดันต่อความสำ�เร็จขององค์กร ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชน และผลสัมฤทธิ์ ให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เน้นการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของสมรรถนะ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และเข้าถึงประชาชน สอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของกรมควบคุมโรค เรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและ
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้ มาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ที่ 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรให้
เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายให้ได้รับการ
สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
จากแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของกรมควบคุมโรค ปี 2555 - 2559 ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีเป้าประสงค์เพื่อ
ให้ บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและมีจิตใจให้บริการ มีกลยุทธ์ในการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
กลยุทธ์ 6.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 6.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
กลยุทธ์ 6.2.3 พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำ�หนด
จากแผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของ กรมควบคุมโรค ดังกล่าว สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มีบทบาทในการป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 มีความจำ�เป็นต้องมีการดำ�เนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้
มีสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการบริหารจัดการ
องค์กรรวมถึงการจัดการความรูภ้ ายในหน่วยงาน ดังนัน้ จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาย
ใต้โครงการพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร ตามสมรรถนะ และมาตรฐานทีก่ �ำ หนด ปี 2555 ขึน้ เพือ่ การ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร ตามสมรรถนะและมาตรฐานที่กำ�หนด โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้
บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดร้อยละ 80 โดยมีกจิ กรรมในการดำ�เนินงานในโครงการ
ดังนี้ (1) การประเมินสมรรถนะเฉพาะตำ�แหน่งงาน (Technical Competency) (2) การพัฒนาสมรรถนะตาม
ส่วนขาด – สมรรถนะเฉพาะตำ�แหน่งงาน (Technical Competency) และ (3) การพัฒนาสมรรถนะตามสาย
งาน (Job Competency) ในสายงานหลัก โดยมีเป้าประสงค์การดำ�เนินการเพื่อให้ บุคลากรมีขีดสมรรถนะ
สูงและมีจิตใจให้บริการ ตอบสนองการดำ�เนินการเพื่อการก้าวไปสู่การ “เป็นองค์กรชั้นนำ�ระดับประเทศด้าน
วิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ ในการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ภายในปี
2557” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้ บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) ทั้งด้านวิชาการ ด้านบริหาร
และบริการ สามารถดำ�เนินการ ปกป้องประชาชนจากโรค และภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่
สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ ได้ต่อไปในอนาคต

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้บุคลากร สคร.5 มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
2) วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อให้ได้แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
2. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตามแผน
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4. ตัวชี้วัดความสำ�เร็จของโครงการ
1. ระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
(ขั้นตอนที่ 5 )
2. จำ�นวนแผนพัฒนารายบุคคล จำ�นวน 131 แผ่น ( เฉพาะข้าราชการ)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้พัฒนาตามแผน

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำ�เนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(1) งบประมาณที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย จำ�แนกตามผลผลิต (PART ง-5)
งบประมาณที่ได้รับตามโครงการหลักทั้งหมด 1,002,700 บาท จำ�แนกตามผลผลิตดังนี้
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลัก 2.2 ผลการใช้จ่าย 1,002,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
การอภิปรายผลการใช้จ่ายงบประมาณ
จากยอดงบประมาณทีตงั้ แผนไว้ 1,002,700 บาท ได้ด�ำ เนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิน้ ไตรมาส 4
เป็นยอดงบประมาณ 1,002,700 บาท คิดเป็นร้อยละ100 ในการดำ�เนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ 2555 นั้น
มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ คือ ไตรมาส 1- 4 เบิกจ่ายได้ ตามลำ�ดับดังนี้ ร้อย
ละ 53.71, 69.38, 88.01 และ 100 จะเห็นว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณครบร้อยละ 100
(2) ผลผลิต (Output) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยผลผลิตย่อยดังนี้
ผลผลิต
เป้าหมาย ผล 12 เดือน
1. สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมามีบุคลากรที่มีขีด ร้อยละ 85 ร้อยละ 100
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไม่น้อยกว่า
2. รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร สคร.5 นครราชสีมา
2 รอบ
2 รอบ
3. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
131 แผน
130 แผน
4. แผนการฝึกอบรม
1 แผน
1 แผน
5. รายงานสรุปผลการดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 1 เรื่อง
1 เรื่อง
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(PART จ-2 และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ ตามโครงการ
รหัสตัวชี้
ชื่อตัวชี้วัด
เป้าหมาย
วัด
6.2.3
ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะ ร้อยละ 80
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

ผลงานรอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100

กระบวนการที่สำ�คัญและผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ดำ�เนินการได้
ผลการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
(HR Scorecard Plan)
- การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 2555 โดยครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้ ที่มาและสภาพปัญหา ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะรอบการประเมิน เดือน
เมษายน – กันยายน 2554 และหลักสูตร วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนาและผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารหน่วย
งานเห็นชอบแล้วและจัดส่งกรมควบคุมโรควันที่ 15 มกราคม 2555 และจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ปีงบประมาณ 2555 ข้าราชการจำ�นวน 128 คน
- การถ่ายทอดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำ�เนินงานตามแผนฯ 2554 ในการประชุมดังนี้
1. ในการประชุมผู้บริหารสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 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
- พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 2554 ระดับ
การพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญของการพัฒนาระดับ A ระดับ
ที่ 2 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญของการพัฒนาระดับ และระดับที่ 3 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญ
ของการพัฒนา C
- ประเมินสมรรถนะบุคลากร โดยจัดทำ�แบบประเมิน/ดำ�เนินการประเมิน/รวบรวม และสรุป ผลการ
ประเมิน การประเมินรอบที่ 1 ข้าราชการจำ�นวน 128 คน การประเมินรอบที่ 1 ข้าราชการจำ�นวน 130 คน
- ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) โดยถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ประกัน คุณภาพการฝึกอบรม กรมควบคุมโรค และการนำ�
เกณฑ์ประกันคุณภาพ การฝึกอบรมไปใช้ในการจัดฝึกอบรม และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงาน/การติดตาม
ประเมินประสิทธิผลการ พัฒนา / ฝึกอบรมของ กรมควบคุมโรค ดังนี้ การประกันคุณภาพการฝึกอบรมโครงการ
ที่เข้าหลักเกณฑ์มีทั้งหมดจำ�นวน 6 โครงการ ผ่านเกณฑ์จำ�นวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
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(3) ผลลัพธ์ (Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
(PART จ-1และรายงานการดำ�เนินงานของรัฐต่อสาธารณะ)
ตัวชี้วัด/เป้าหมายสำ�คัญที่ตั้งไว้ตามโครงการหลักและผลการดำ�เนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ร้อยละ 80

ผลงาน
ร้อยละ 100

3.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนIDP
- การพัฒนาสมรรถนะตามสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ T8 : การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน บุคลากรประเภทวิชาการชำ�นาญการที่ต้องพัฒนาจำ�นวน 1 คน ผลผ่านการประเมิน 12
เดือน พัฒนาโดยการเรียนรู้จากการทำ�งาน ฝึกอบรมในงาน มอบหมายงาน ศึกษาดูงานพัฒนาตนเอง เรียนรู้
ด้วยตนเอง การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำ�ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและประเมินผล
3.2 ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานที่มีสมรรถนะหลักตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
- พัฒนาบุคลากรตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2554 ระดับการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 ระดับ
ระดับที่ 1 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญของการพัฒนาระดับ A : จำ�เป็นเร่งด่วนสำ�หรับการปฏิบัติ
งานปัจจุบนั ตาม GAP ของสมรรถนะหลัก C2 : บริการทีด่ ี (Service Mind :S) C3 : การสัง่ สมความเชีย่ วชาญใน
งานอาชีพ (Expertise/Mastery : M)C5 : การมีนํ้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่ เป็นน้อง (Relationship : R)C6 : การ
ทำ�งานเป็นทีม (Teamwork : T) บุคลากรที่ต้องพัฒนาประกอบด้วยประเภททั่วไป ชำ�นาญงาน 5 คน ประเภท
วิชาการชำ�นาญการ 2 คน ชำ�นาญการพิเศษ 1 คนพัฒนาโดยการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาตน พัฒนาทีม สู่
เป้าหมายเดียวกัน ” (หลักสูตรยกระดับสำ�หรับบุคลากรที่ไม่มี GAP และปิด GAP สำ�หรับบุคลากรที่มีGAP)
บุคลากรที่มี GAP (เฉพาะ GAP ลบ)
ระยะเวลาที่จัด 2 วัน ธันวาคม 2554- มกราคม 2555 จำ�นวน 3 รุ่น กลุ่มเป้าหมายบุคลากร สคร.5
จำ�นวน 180 คน โดยมี วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
1. เพือ่ พัฒนายกระดับความรูเ้ รือ่ ง I-SMARTของบุคลากรสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนาทีมบุคลากรให้มีแนวทางในการทำ�งานสู่เป้าหมายเดียวกันขององค์กร
วิธกี ารการจัดอบรม เป็นการอบรมในลักษณะ Play and Learn เพือ่ ปรับทัศนะคติในการทำ�งานผ่านการ
เล่นเกมส์ (Rally) เน้นฝึกแนวคิดการทำ�งานเป็นทีม และแปลความหมายสู่ I-SMART และเน้นการทำ�กิจกรรม
ร่วมกันของผูเ้ ข้าประชุมในแต่ละรุน่ ทัง้ กิจกรรมภาคกลางวันละกิจกรรมภาคกลางคืน ทัง้ นีม้ กี ารทดสอบความ
รู้ก่อนและหลังการอบรม( Pre - Post test ) ด้วยเครื่องมือของ อาจารย์สุพจน์ ธาราภรณ์ศิลป์ ซึ่งเป็นวิทยากร
หลักจาก บริษทั โปรเอ็มไอที จำ�กัด และแบบประเมินความพึงพอใจทีป่ ระยุกต์มาจากเครือ่ งมือประเมินคุณภาพ
การอบรมของกรมควบคุมโรคปี พ.ศ. 2554
- พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเฉพาะตำ�แหน่งงานโดยส่งบุคลากรประชุมวิชาการที่หน่วยงาน
ภายนอกจัด และพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน ( Job Competency ) โดยบุคลากรเข้ารับการอบรมในหน่วย
งานภายนอก ดังนี้
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ระดับที่ 2 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญของการพัฒนาระดับ B : จำ�เป็นในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลงานปัจจุบนั ของบุคลากร ตามสมรรถนะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ T8 : การตรวจสอบความถูกต้องตามกระ
บวนงาน บุคลากรประเภทวิชาการชำ�นาญการทีต่ อ้ งพัฒนาจำ�นวน 1 คน ผลผ่านการประเมิน 12 เดือน พัฒนา
โดยการเรียนรูจ้ ากการทำ�งาน ฝึกอบรมในงาน มอบหมายงาน ศึกษาดูงานพัฒนาตนเอง เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำ�ยุทธศาสตร์แผนงานโครงการและประเมินผล
ระดับที่ 3 : ระดับความจำ�เป็น/ความสำ�คัญของการพัฒนา C : จำ�เป็นสำ�หรับการเติบโตในอนาคต
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การปฏิบัติงาน โดยส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกจัดมีรายละเอียดดังนี้
1. การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพรุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ.55 บุคลากรกลุ่มแผนงานและประเมินผลจำ�นวน 4 คน
2. ระบาดวิทยาและการจัดการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)สำ�หรับแพทย์หัวหน้าทีม
และผู้สอบสวนหลัก ประจำ�ปี 2555 อบรมเป็น 3 ช่วงๆละ 1 สัปดาห์ มกราคม - กันยายน 2555 สำ�นักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค บุคลากรกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองจำ�นวน 1 คน
3. Troubleshooting TCP -IT Internetworking จัดโดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (เนคเทค)ระหว่าง
วันที่ 19-22 มีนาคม 2555 บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กรจำ�นวน 1 คน
4. ระบาดวิทยาก่อนปฏิบัติการสำ�หรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประจำ�จังหวัดและเขต จัดโดยสำ�นัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค วันที 23 มกราคม 2555 บุคลากรกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองจำ�นวน 2 คน
5. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม จัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระหว่างวันที่ 28 -29 มกราคม 2555 บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปจำ�นวน 3 คน
6. การปฏิบตั งิ านการเงินการคลัง จัดโดยศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2555
บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไปจำ�นวน 2 คน
7. หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี ด้วยความสมัครใจ
และตรวจภูมิต้านทาน วันที่ 7-9 สิงหาคม 55 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จำ�นวน 1 คน
8. หลักสูตร การประเมินผลปฏิบัติงานราชการ วันที่ 27 -28 ส.ค. 55 ณ กรุงเทพฯ จัดโดย สำ�นักเสริม
ศึกษาและบริการสังคม จำ�นวน 1 คน
9. หลักสูตร การบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง วันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ กรุงเทพฯ จำ�นวน 1
คน จัดโดย ม.มหิดล
10. หลักสูตร สถิติเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.55 ณ กรุงเทพฯ
จำ�นวน 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 จำ�นวน 9 คน
12. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ�สู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 5 (10-12 ก.ค.2555 ณ อิมแพค
เมืองทอง) จำ�นวน 9 คน
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13. สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค ปี 2555 (4-6 ก.ค. 2555 ณ อิมแพค เมืองทอง) จำ�นวน 7 คน
14. โครงการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3 อ.บอกลา 2ส. ของบุคลากร สำ�นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 สิงหาคม 2555 จำ�นวน 113 คน
15. สนับสนุนแรงจูงใจลาศึกษาต่อ (10,000 บาท)จำ�นวน 3 คน
16. ประชุมเสวนาวิชาการในรูปแบบ Show & Share วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น
จำ�นวน 40 คน
ผลการวิเคราะห์
สคร.5 ได้มีการดำ�เนินงานครอบคลุม HR1 – HR4 โดย HR5 กรมควบคุมโรค ดำ�เนินการในภาพรวม
ทั้งหมด ส่วน HR1 : แผนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรปี 2555 สคร.5 ได้ดำ�เนินการ
สำ�รวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรผลการสำ�รวจเท่ากับร้อยละ 61.21 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องดำ�เนิน
การให้ดีขึ้น HR2 : ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใช้เครื่องมือ PMS ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรยังพบปัญหาอุปสรรค ในการถ่ายระดับที่ยังไม่ชัดเจน เช่นการถ่ายระดับระหว่าง Owner และ
Supporter HR 3 : การจัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการกรมควบคุม
โรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ส่งผลให้บุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำ�หนด HR4 :
ระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ปี 2555 สคร.5 มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมโครงการที่เข้าหลัก
เกณฑ์มีทั้งหมดจำ�นวน 6 โครงการ ผ่านเกณฑ์จำ�นวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33

6. ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งความสำ�เร็จ
1. ผูบ้ ริหารของ กรมควบคุมโรค ให้ความสำ�คัญโดยกำ�หนดเป็นนโยบาย และผูบ้ ริหารในทุกระดับของ
สคร.5 ให้ความสำ�คัญ และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
2. มีคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ดำ�เนินการตั้งแต่การ
วิเคราะห์หาส่วนขาด จนถึงการประเมินผล ทำ�ให้มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นเป็นระบบ
3. บุคลากรของ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้
ข้อมูลกรอกแบบสำ�รวจ

7. ปัญหา อุปสรรค ต่อการดำ�เนินงาน
1. ผู้ปฏิบัติงาน HRD ขาดองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
2. ขาดเวทีสำ�หรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน HRD ของบุคลากรของ กรมควบคุมโรค และ สคร.
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8. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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

สวนที่ 7
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¢Í§âÃ¤ ã¹¾×é¹·Õè ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢à¢μ 14
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สถานการณและแนวโนมของโรค
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ตารางที่ 1
จังหวัด

จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันในเด็กอายุตาํ่ กวา 5 ป ในพืน้ ทีส่ าธารณสุข
เขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
2550
2551
2552
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร

นครราชสีมา 13,150 6,838.28 11,949 7476.21 11,905 6,262.69
ชัยภูมิ
6,392 7,827.87 9,457 13,910.01 9,420 11,625.75
บุรีรัมย
10,324 8,202.96 9,702 9,284.57 11,118 8,923.81
สุรินทร
11,034 10,179.06 8,536 946.11 7,866 7,360.00
เขต 14
40,900 8,047.81 39,644 3,211.27 40,309 8,020.35

ตารางที่ 2
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
9,998.00

6,289.55 10,333.00 6,640.19

7,537.00
14,805.00
10,761.00
43,101.00

11,098.84
14,279.51
12,011.52
10,258.75

7,751.00
1,039.00
806.00
42,075.00

11,633.60
1,026.11
923.78
10,243.58

จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคอหิวาตกโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
1
12
0
0
13

0.45
1.07
0.00
0.00
0.20

1
0
0
0
1

0.04
0.00
0.00
0.00
0.02

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

141
1
0
1
143

5.49
0.09
0.00
0.07
2.16

9.00
0
0
0
9.00

0.35
0.00
0.00
0.00
0.14

174
ตารางที่ 3
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคอหิวาตกโรค ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
2
0
0
2

0.00
2.45
0.00
0.00
0.40

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2
0
0
0
2

0.08
0.00
0.00
0.00
0.03

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 4

จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

72
24
194
153
443

2.82
2.14
12.63
11.14
6.73

89
40
660
234
1,023

3.49
3.57
42.97
17.05
15.54

135
58
643
617
1453

5.26
5.17
41.71
44.85
22.00

154
50
831
511
1546

6.00
4.45
53.81
37.12
23.38

136.00
61.00
430.00
427.00
1,054.00

5.26
5.41
27.63
30.92
15.85

ตารางที่ 5

จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ในพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

1
0
1
7
9

0.04
0.00
0.07
0.51
0.14

1
2
8
11
22

0.04
0.18
0.52
0.8
0.33

3
1
3
7
14

0.12
0.09
0.19
0.51
0.21

7
3
2
5
17

0.27
0.27
0.13
0.36
0.26

10.00
4.00
0
17.00
31.00

0.39
0.35
0.00
1.23
0.47
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ตารางที่ 6

จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคแอนแทรกซ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554

จังหวัด

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

ตารางที่ 7
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคแอนแทรกซ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 8 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป
พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน จํานวน แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
1
2
3

0.00
0.00
0.07
0.15
0.05

0
0
0
1
1

0.00
0.00
0.00
0.07
0.02

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
1
1

0.00
0.00
0.00
0.07
0.02

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 9
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคหัดในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป
พ.ศ. 2550- 2554
2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
42
21
42
33
138

21.84
25.72
33.38
30.45
27.16

61
23
28
21
133

38.17
33.83
26.80
2.33
10.77

68
14
69
47
198

35.77
17.28
55.38
43.98
39.40

56
9
38
32
135

35.23
13.25
36.65
35.72
32.13

27.00
7.00
32.00
23.00
89.00

17.35
10.51
31.60
26.36
21.67

ตารางที่ 10 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคหัดในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป
พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 11 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคหัด ทุกกลุมอายุ แยกรายจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
78
31
107
52
268

3.05
2.77
6.96
3.78
4.07

300
49
90
48
487

11.75
4.38
5.86
3.50
7.40

223
22
218
119
582

8.69
1.96
14.14
8.65
8.81

131
26
86
66
309

5.10
2.31
5.57
4.79
4.67

126.00
21.00
99.00
54.00
300.00

4.88
1.86
6.36
3.91
4.51

ตารางที่ 12 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากรดวยโรคหัด ทุกกลุมอายุ แยกรายจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14
ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 13 จํานวนและอัตราปวยตอ 1,000 ประชากร เด็กแรกเกิดมีชีพดวยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
1
1
0
2

0.00
0.08
0.05
0.00
0.03

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 14 จํานวนและอัตราตายตอ 1,000 ประชากร เด็กแรกเกิดมีชีพดวยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ตารางที่ 15 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคคอตีบ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ.2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
1
2
0
3

0.00
0.09
0.13
0.00
0.05

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
1.00
1.00

0.00
0.00
0.00
0.07
0.02
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ตารางที่ 18 จํานวนและอัตราตายตอแสนประชากร ดวยโรคไอกรน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
7
1
2
1
11

1.25
0.42
0.54
0.31
0.74

1
2
8
14
25

0.30
1.28
3.30
7.32
2.72

7
3
5
0
15

1.36
1.36
1.47
0.00
1.09

131
26
86
66
309

5.10
2.31
5.57
4.79
4.67

22.00
6.00
3.00
4.00
35.00

4.42
2.82
0.91
1.40
2.64

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

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
ประชากร
28
74
22
155
279

1.10
4.84
1.60
13.88
4.24

3
5
15
52
75

0.12
0.33
1.09
4.66
1.14

21
16
6
3
46

0.82
1.43
0.39
0.22
0.70

9
10
6
0
25

0.35
0.89
0.39
0.00
0.38

1
1
0
1
3

0.35
0.89
0.39
0.00
0.38
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ตารางที่ 21 จํานวนและอัตราปวยตอแสนประชากร ดวยโรคไขเลือดออก ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 ป พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
1,371
582
1,693
2,615
6,261

53.65
52.00
110.17
190.15
95.06

3,621
706
1,435
1,149
6,911

141.84
63.06
93.42
83.71
105.01

1,704
391
1,276
1,022
4,394

66.43
34.83
82.77
74.30
66.53

2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
5,350.00
814.00
3,962.00
4,638.00
14,764.00

208.32 ,501.00
72.43 877.00
256.57 1,835.00
336.89 1,948.00
223.26 7,161.00

96.80
77.79
117.90
141.05
107.71

ตารางที่ 22 จํ า นวนและอั ต ราการค น พบผู ป ว ยโรคเรื้ อ นรายใหม ต อ แสนประชากร ในพื้ น ที่ ส าธารณสุ ข เขต 14 ป
พ.ศ. 2550- 2554
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย
สุรินทร
เขต 14

2550
2551
2552
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
16
4
13
4
37

0.63
0.36
0.85
0.29
0.56

10
28
13
10
61

0.39
3.39
0.85
0.65
0.93

14
7
21
4
46

0.55
0.62
1.36
0.29
0.70

2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
25
19
22
27
93

0.78
1.60
1.30
1.60
1.20

14
19
22
10
65

0.54
1.68
1.41
0.72
0.97

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

2550
2551
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร

นครราชสีมา 1,136 44.45
ชัยภูมิ
356
31.81
บุรีรัมย
368
23.95
สุรินทร
970
70.53
เขต 14
2,830 42.97
ที่มา : กลุมระบาดวิทยา สคร.5 นม.

920
827
811
588
3,146

35.52
53.02
57.92
51.95
47.08

2552
2553
2554
จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ จํานวน อัตราตอ
แสน
แสน
แสน
ประชากร
ประชากร
ประชากร
1,273.00
600.00
808.00
1,138.00
3,819.00

49.63
53.45
52.41
82.73
57.82

1,026.00
576.00
712.00
690.00
3,004.00

39.74
51.09
45.82
49.94
45.21

1,006
482
707
690
2,885

38.94
42.75
45.42
49.96
43.39
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สวนที่ 8
ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

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´Ù§Ò¹·Õè¡ÅØ‹Áá¼¹§Ò¹Ï áÅÐ¡ÅØ‹Á¾Ñ²¹ÒÍ§¤¡Ã Ê¤Ã.5
(10 Á.¤. 55)

ÊØ¹·ÃÕÂÊ¹·¹ÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹¡ÒÃ»¯ÔÔºÑμÔ§Ò¹ â´Â ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
(¹ÒÂá¾·ÂÊÁÈÑ¡´Ôì ÍÃÃ¦ÈÔÅ»Š) (16 Á.¤. 55)

186

Ã³Ã§¤ÇÑ¹ÃÒª»ÃÐªÒÊÁÒÊÑÂ ³ Í.ÊμÖ¡ ¨.ºØÃÕÃÑÁÂ (26 Á.¤. 55)

¾Ô¸ÕÅ§¹ÒÁ MOU μÑÇªÕéÇÑ´¤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)

187

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)

¨Ñ´§Ò¹ÇÑ¹Ã³Ã§¤»Í‡ §¡Ñ¹ âÃ¤¾ÔÉÊØ¹¢Ñ ºŒÒ à¹×Íè §ã¹ÇÑ¹ ÍÊÁ.áË‹§ªÒμÔ ³ Í.¡ÒºàªÔ§
¨.ÊØÃ¹
Ô ·Ã (20 ÁÕ.¤. 55)

188

Í¸Ôº´Õ¡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¡»¯ÔºÑμÔ¸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´Ù§Ò¹ PMQA ³ Ê¤Ã.5 (25 àÁ.Â. 55)

189

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å ³ Ê¤Ã.5 (15 ¾.¤. 55)

¨Ñ´§Ò¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ 80 ¾ÃÃÉÒ ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹ÒÃ¶ ³ Ê¤Ã.5
(8 Ê.¤. 55)

¹íÒàÊ¹Í¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹μÒÁ MOU ÃÍº 6 à´×Í¹ËÅÑ§ Ê¤Ã.5 (3-5 ¡.Â. 55)

§Ò¹¡ÕÌÒÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ ¤ÃÑ§é ·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
แพทยหญิงผลิน
นางรัตนาภรณ
นางสาวธนวัน

วลัยเสถียร
กมลวัทน
ฮิมหมั่นงาน
แสงพิศุทธ

บรรณาธการ
นายไพโรจน

พรหมพันใจ

กองบรรณาธการ
นางอรณิชา
นางลักลีน

เบลล
วรรณประพันธ

คณะทํางาน
นางมยุรี
ศิลปตระกูล
น.ส.สุชัญญา
มานิตยศิริกุล
นางกาญจนา
ยังขาว
นางนันทนา
แตประเสริฐ
นางเบญจมาศ
อุนรัตน
นางนิ่มนวล
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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